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Hoofdstuk 1. Algemeen
AFDELING 1.1. BEGRIPSBEPALINGEN, OMHANGBEPALING, REIKWIJDTE EN
PROCEDURELE BEPALINGEN
Artikel 1
1.

Deze af deling is van toepassing op degene die een inrichting type A, een inrichting type B of een
inrichting type C drijf t.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op de artikelen 1.4, 1.4a en 1.4b.

§ 1.1.1. Begripsbepalingen
Artikel 1.1
1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen w ordt verstaan onder:
aangewezen oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam dat op grond van artikel 1.7,
eerste lid, onderdeel b, is aangew ezen;
aardgas: in de natuur voorkomend methaan met maximaal 20 volumeprocent inerte en andere
bestanddelen;
ADR: de op 30 september 1957 te Genève totstandgekomen Europese Overeenkomst
betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stof fen over de weg (Trb. 1959, 171);
afgewerkte olie: afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen af valstoffen;
afleverinstallatie: geheel van één of meer af leverzuilen, bestaande uit pompen, leidingen, meet
en regelw erken, schakelaars en vulpistolen omgeven door een omkasting of daarmee direct in
verbinding staand, met daaraan gekoppelde leidingen en appendages;
afvalmeeverbrandingsinstallatie: technische eenheid die in hoof dzaak is bestemd voor de
opw ekking van energie of de fabricage van materiële producten en waarin afvalstoffen als
normale of aanvullende brandstof worden gebruikt, of waarin af valstoffen thermisch worden
behandeld ten behoeve van verwijdering door de verbranding door oxidatie van afvalstoffen
alsmede andere thermische behandelingsprocessen voor zover de producten van de
behandeling vervolgens worden verbrand;
afvalstoffenlijst: afvalstoffenlijst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Regeling Europese
af valstoffenlijst;
afvalverbrandingsinstallatie: technische eenheid die specif iek bestemd is voor de thermische
behandeling van af valstoffen, waarin al dan niet de opgew ekte warmte wordt teruggewonnen,
door de verbranding door oxidatie van afvalstoffen alsmede andere thermische
behandelingsprocessen voor zover de producten van de behandeling vervolgens worden
verbrand;
afvalverbrandingsresiduen: vloeibare of vaste afvalstoffen die w orden geproduceerd door een
af valverbrandingsinstallatie of af valmeeverbrandingsinstallatie;
afvangrendement: hoeveelheid damp van lichte olie die door een EU-systeem voor dampretour
f ase-II w ordt afgevangen, vergeleken met de hoeveelheid damp van lichte olie die in de
atmosf eer zou zijn uitgestoten zonder een dergelijk systeem, uitgedrukt als percentage;
agrarische activiteiten: geheel van activiteiten dat betrekking heef t op gew assen of
landbouw huisdieren voor zover deze geteeld of gekw eekt onderscheidenlijk gef okt, gemest,
gehouden of verhandeld worden, daaronder mede begrepen agrarisch gemechaniseerd loonw erk
zoals het uitvoeren van cultuurtechnische werken, mestdistributie, grondverzet of soortgelijke
dienstverlening;
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agrarische bedrijfsstoffen: dierlijke meststof fen die niet verpompbaar zijn, kuilvoer,
bijvoedermiddelen die niet verpompbaar zijn, gebruikt substraatmateriaal van plantaardige
oorsprong en restmateriaal af komstig van de teelt van gew assen, voor zover geen sprake is van
inerte goederen;
ammoniakemissie: emissie van ammoniak, uitgedrukt in kilogram NH3 per jaar;
assimilatiebelichting: kunstmatige belichting van gew assen, gericht op de bevordering van het
groeiproces van gewassen;
autodemontagebedrijf: inrichting voor het demonteren van autowrakken;

Verwijderd: andere hernieuwbare
brandstoffen: andere hernieuwbare
brandstoffen als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, onderdeel c, van richtlijn
2003/30/EG;¶

autowrak:
1°. bedrijf sauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 21, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994, met een gew icht van ten hoogste 3500 kilogram,
2°. personenauto als bedoeld in de regeling op grond van artikel 21, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994, en
3°. bromf iets als bedoeld in de regeling op grond van artikel 21, eerste lid, van de
Wegenverkeerswet 1994, niet zijnde een voertuig op tw ee wielen,
die een af valstof is in de zin van artikel 1.1, eerste lid, van de w et;
autowrakkenrichtlijn: richtlijn nr. 2000/53/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 18 september 2000 betreffende autowrakken (PbEG L 269);
axiaalspuit: apparatuur voor het gebruik van gew asbeschermingsmiddelen in opgaande
gew asrijen, w aarbij de spuitvloeistof, met luchtondersteuning horizontaal en schuin omhoog
verspoten wordt;
bedrijfsduurcorrectie: correctie als bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielaw aai,
zijnde de logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidsbron gedurende de
beoordelingstijd in w erking is, en de duur van die beoordelingsperiode;
bedrijventerrein: cluster aaneengesloten percelen met overw egend bedrijf sbestemmingen, binnen
een in een bestemmingsplan als bedrijventerrein aangew ezen gebied, daaronder niet begrepen
een gezoneerd industrieterrein;
beheerder: beheerder als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterw et;
beperkt kwetsbaar object: beperkt kwetsbaar object als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel
b, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
bijkomend gevaar: een gevaar naast de grootste gevaarseigenschap als bedoeld in het ADR;
bijvoedermiddel: plantaardig restproduct uit de land- en tuinbouw en uit de voedselbereiding en verw erking, uitgezonderd voedselresten afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en
keukens, met inbegrip van centrale keukens en keukens van huishoudens;
binnenschietbaan: een schietbaan of een combinatie van schietbanen in een gebouw of een deel
van een gebouw , zonder open zijden en met een gesloten af dekking;
biobrandstof: biobrandstof als bedoeld in artikel 2, onderdeel i, van Richtlijn 2009/28/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot bevordering van het gebruik van energie
uit hernieuw bare bronnen en houdende wijziging en intrekking van richtlijn 2001/77/EG en
Richtlijn 2003/30/EG (PbEU 2009, L 140) ;
biocide: biocide als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet gew asbeschermingsmiddelen en
biociden;
biologische productiemethode: productiemethode als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel q,
van het Landbouw kwaliteitsbesluit 2007;
biomassa:
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Verwijderd: artikel 2, eerste lid,
onderdeel a, van richtlijn 2003/30/EG,
waaronder in elk geval de
biobrandstoffen, bedoeld in artikel 2,
tweede lid, van richtlijn 2003/30/EG,
worden verstaan

a.
b.

producten die bestaan uit plantaardig landbouw - of bosbouwmateriaal dat gebruikt kan
w orden als brandstof om de energetische inhoud ervan te benutten;
de volgende af valstoffen:
1°. plantaardig af val uit land- of bosbouw ;
2°. plantaardig af val van de levensmiddelenindustrie, indien de opgew ekte warmte wordt
teruggew onnen;
3°. vezelachtig plantaardig af val af komstig van de productie van ruwe pulp en van de
productie van papier uit pulp, indien het op de plaats van productie w ordt meeverbrand
en de opgew ekte warmte wordt teruggewonnen;
4°. kurkaf val;
5°. houtaf val, met uitzondering van houtafval dat ten gevolge van een behandeling met
houtbeschermingsmiddelen of door het aanbrengen van een beschermingslaag
gehalogeneerde organische verbindingen dan w el zware metalen kan bevatten;

bodem: bovenste laag van de aardkorst die begrensd is door het vaste gesteente en het
aardoppervlak, bestaande uit minerale deeltjes, organisch materiaal, w ater, lucht en levende
organismen;
bodembedreigende activiteit: bedrijf smatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de
productie of de emissie van een bodembedreigende stof ;
bodembedreigende stof: stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3
van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling,
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen;
bodembeschermende maatregel: op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende
voorziening toegesneden beheermaatregel gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie
bij incidenten, bedrijf sinterne controle, inspectie of toezicht, ter voorkoming van immissies in de
bodem of herstel van de effecten van zulke immissies op de bodemkw aliteit, w aarvan de
uitvoering is gew aarborgd;
bodembeschermende voorziening: een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of
verharding of een andere doelmatige f ysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de
bodem;
bodemzijdig vermogen: grootste hoeveelheid energie, uitgedrukt in kW, die het bodemzijdig deel
van een gesloten bodemenergiesysteem bij normaal gebruik kan uitw isselen met de bodem;
bovengrondse opslagtank: opslagtank niet zijnde een ondergrondse opslagtank en niet zijnde
een ladingtank van een bunkerstation;
brandcompartiment: brandcompartiment als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Bouw besluit
2012;
brandstof: vaste, vloeibare of gasvormige brandbare stof;
Bs ,dan : geluidbelastingindicator inzake schietgeluid voor de dag, avond en nachtperiode, berekend
overeenkomstig de berekeningsmethodiek inzake schietgeluid;
BTEX: benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen;
buitenschietbaan: een schietbaan of een combinatie van schietbanen in de buitenlucht of in een
gebouw of deel van een gebouw zonder een gesloten afdekking;
buitenschietbaan met beperkte onveilige zone: buitenschietbaan met zodanige voorzieningen dat
de onveilige zone w ordt beperkt tot een gebied tussen het wapen en de kogelvanger;
bunkerstation: drijvend bouw sel dat wegens zijn bestemming in de regel niet w ordt verplaatst en
dat bestemd of in gebruik is voor de opslag of levering van brandstof voor voortstuwing van
schepen;
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coating: mengsel, met inbegrip van alle voor een juist gebruik benodigde organische
oplosmiddelen of mengsels, dat w ordt gebruikt om op een oppervlak voor een decoratief,
beschermend of ander functioneel effect te zorgen;
composteren: omzetten van groenafval en hulpstoffen in een product dat geheel of grotendeels
bestaat uit een of meer organische afvalstoffen die met behulp van micro-organismen zijn
af gebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een langzame
af braak van humeuze verbindingen plaatsvindt;
composteringshoop: hoop van groenafval en hulpstoffen, opgezet met als doel dit materiaal te
composteren;
concentratiegebied: concentratiegebied als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en
veehouderij;
consumentenvuurwerk: consumentenvuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van het
Vuurw erkbesluit;
CMR-stof: stof of preparaat die volgens bijlage I bij Richtlijn nr. 67/548/EEG geclassif iceerd is als
Kankerverw ekkend categorie 1 of 2 of als Mutageen categorie 1 of 2 of als «Voor de
voortplanting gif tig» categorie 1 of 2;
damp/lichte olie-verhouding: verhouding tussen het volume bij atmosf erische druk van damp van
lichte olie die door een EU-systeem voor dampretour f ase-II loopt en het volume van de
geleverde lichte olie;
dampterugwinningseenheid: installatie voor de terugwinning van benzine uit damp of de
omzetting naar elektrische energie of warmte uit damp, met inbegrip van eventuele
buf f ertanksystemen van een terminal;
debiet van lichte olie: totale jaarlijkse hoeveelheid lichte olie die uit mobiele tanks aan een
inrichting w ordt geleverd;
demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen: inrichting voor het demonteren van wrakken
van tw eewielige motorvoertuigen;
diercategorie: diercategorie als bedoeld in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet
ammoniak en veehouderij;
dieren met geuremissiefactor: dieren waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld op grond van
artikel 10 van de Wet geurhinder en veehouderij;
dieren zonder geuremissiefactor: dieren waarvoor geen emissief actor is vastgesteld op grond van
artikel 10 van de Wet geurhinder en veehouderij;
dierenverblijf: al dan niet overdekte ruimte w aarbinnen landbouw huisdieren worden gehouden;
dierlijke bijproducten: bijproducten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van Verordening
nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van
gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke
bijproducten;
dierlijke meststoffen: dierlijke meststof fen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de
Meststof fenwet;
dierplaats: dierplaats als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en veehouderij;
dieselmotor: verbrandingsmotor die werkt volgens de dieselcyclus en die gebruik maakt van
compressieontsteking om brandstof te verbranden;
diffuse emissie: emissie, in een andere vorm dan vanuit een puntbron, in de lucht, bodem of
w ater, almede in enig product, tenzij anders vermeld in tabel 2.28a;
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digestaat: restproduct dat overblijf t na het vergisten van ten minste 50% dierlijke uitw erpselen
met als nevenbestanddeel uitsluitend producten die krachtens artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit
Meststof fenwet zijn aangew ezen;
dioxinen en furanen: 2,3,7,8 -tetrachloordibenzodioxine (tcdd), 1,2,3,7,8 pentachloordibenzodioxine (pecdd), 1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzodioxine (hxcdd), 1,2,3,6,7,8 hexachloordibenzodioxine (hxcdd), 1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzodioxine (hxcdd), 1,2,3,4,6,7,8 heptachloordibenzodioxine (hpcdd), octachloordibenzodioxine (ocdd), 2,3,7,8 tetrachloordibenzofuraan (tcdf), 2,3,4,7,8 -pentachloordibenzofuraan (pecdf), 1,2,3,7,8 pentachloordibenzof uraan (pecdf), 1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzofuraan (hxcdf), 1,2,3,6,7,8 hexachloordibenzofuraan (hxcdf), 1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzofuraan (hxcdf), 2,3,4,6,7,8 hexachloordibenzofuraan (hxcdf), 1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzofuraan (hpcdf), 1,2,3,4,7,8,9 heptachloordibenzof uraan (hpcdf), of octachloordibenzofuraan (ocdf);
doelmatig beheer van afvalwater: zodanig beheer van afvalw ater dat daarbij rekening w ordt
gehouden met de voorkeursvolgorde aangegeven in artikel 10.29a van de w et;
donkerteperiode: periode van 1 november tot 1 april van 18.00 tot 24.00 uur en van 1 april tot 1
mei en van 1 september tot 1 november van het tijdstip van een half uur na zonsondergang tot
02.00 uur;
drainagewater: water dat wordt afgevoerd via een stelsel van geperforeerde buizen die in de
grond zijn aangebracht;
drainwater: voedingswater dat bij substraatteelt niet wordt opgenomen door het gew as;
driftarme dop: spuitdop als bedoeld in artikel 3.83, eerste lid, onderdeel a;
drijfmest: dierlijke meststof fen die verpompbaar zijn;
dwarsstroomspuit: apparatuur voor het gebruik van gew asbeschermingsmiddelen in opgaande
gew asrijen w aarbij de spuitvloeistof in de hoogte gelijkmatig en links en rechts symmetrisch w ordt
verdeeld;
emissiescherm: scherm ter beperking van het verwaaien van spuitvloeistof bij het toepassen van
gew asbeschermingsmiddelen of bladmeststoffen;
equivalent geluidsniveau:: equivalent geluidsniveau als bedoeld in artikel 1 van de Wet
geluidhinder;
etmaalwaarde: de hoogste van de volgende drie waarden:
a. de w aarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar, LT ) tussen 07.00 en 19.00 uur
(dag);
b. de met 5 dB(A) verhoogde waarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar, LT )
tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
c. de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar, LT )
tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht);
EU-richtlijn industriële emissies: EU-richtlijn industriële emissies als bedoeld in artikel 1.1, eerste
lid, van het Besluit omgevingsrecht;
EU-systeem voor dampretour fase-II: apparatuur als bedoeld in artikel 2, onder 6, van richtlijn nr.
2009/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 inzake f ase IIbenzinedampterugw inning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations (PbEU L
285);
gasdrukmeet- en regelstation categorie A: gasdrukmeet- en regelstation met:
een ontw erpcapaciteit die kleiner of gelijk aan 650 normaal kubieke meter per uur is met een
maximale operationele inlaatzijdige w erkdruk die kleiner of gelijk aan 0,1 bar is;
een ontw erpcapaciteit die kleiner of gelijk aan 10 normaal kubieke meter per uur is met een
maximale operationele inlaatzijdige w erkdruk die kleiner of gelijk aan 16 bar is;
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gasdrukmeet- en regelstation categorie B: gasdrukmeet- en regelstation met een
ontw erpcapaciteit die kleiner of gelijk aan 6000 normaal kubieke meter per uur is met een
maximale operationele inlaatzijdige w erkdruk die kleiner of gelijk aan 16 bar is, niet zijnde een
gasdrukmeet- en regelstation categorie A;
gasdrukmeet- en regelstation categorie C: gasdrukmeet- en regelstation met een maximale
operationele inlaatzijdige w erkdruk die kleiner of gelijk aan 100 bar is, niet zijnde een
gasdrukmeet- en regelstation categorie A of gasdrukmeet- en regelstation categorie B;
gasfles: een verplaatsbare drukhouder met een w aterinhoud van niet meer dan 150 liter;
gasmotor: verbrandingsmotor die w erkt volgens de ottocyclus en gebruikmaakt van
vonkontsteking of , in het geval van dual-f uelmotoren, compressieontsteking om brandstof te
verbranden;
gasturbine: roterende machine die thermische energie in arbeid omzet, in hoof dzaak bestaande
uit een compressor, een thermisch toestel w aarin brandstof wordt geoxideerd om het
w erkmedium te verhitten, en een turbine;
gaszak: flexibele opslagvoorziening voor gassen;
geluidsgevoelige ruimte: geluidsgevoelige ruimte als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;
geluidsniveau: geluidsniveau in dB(A) als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;
gesloten bodemenergiesysteem: installatie w aarmee, zonder grondwater te onttrekken en na
gebruik in de bodem terug te brengen, gebruik w ordt gemaakt van de bodem voor de levering
van w armte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in bouw werken,
door middel van een gesloten circuit van leidingen, met inbegrip van een bijbehorende
w armtepomp, circulatiepomp en regeneratievoorziening, voor zover aanwezig;
geurgevoelig object: geurgevoelig object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en
veehouderij;
gevaarlijke stoffen: stoffen en voorwerpen, waarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of
slechts onder daarin opgenomen voorw aarden is toegestaan, dan wel stoffen, materialen en
voorw erpen aangeduid in de International Maritime Dangerous Goods Code;
gevel: gevel als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 1b, vierde lid, van de Wet geluidhinder;
gevoelige gebouwen: woningen en gebouw en die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder
w orden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouw en, met uitzondering van die gebouw en
behorende bij de betreffende inrichting;
gevoelige objecten: gevoelige gebouw en en gevoelige terreinen;
gevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder w orden
aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen, met uitzondering van die terreinen behorende bij de
betreffende inrichting;
gewasbed: strook beteelde grond die in de breedte w ordt begrensd door een strook onbeteelde
grond;
gewasbeschermingsmiddel: gew asbeschermingsmiddel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de
Wet gew asbeschermingsmiddelen en biociden;
gezoneerd industrieterrein: industrieterrein als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder;
glastuinbouwbedrijf: inrichting die uitsluitend of in hoof dzaak is bestemd voor het in een kas telen
van gew assen, met uitzondering van een zodanige inrichting die uitsluitend of in hoof dzaak is
bestemd tot het in een kas telen van eetbare paddenstoelen of witlof;
glastuinbouwgebied: cluster aaneengesloten percelen met overw egend
glastuinbouw bestemmingen;
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grote stookinstallatie: stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van
50 MW of meer, ongeacht het toegepaste brandstoftype;
helitraumacentrum: een academisch ziekenhuis dat binnen de inrichting beschikt over een
voorziening voor het landen en opstijgen van hef schroefvliegtuigen en die voorziening
hoof dzakelijk in gebruik heef t voor het regulier vervoeren van een mobiel medisch team;
huisvestingssysteem: gedeelte van een dierenverblijf waarin landbouw huisdieren van één
diercategorie op dezelf de wijze worden gehouden;
inerte goederen: goederen die geen bodembedreigende stof fen, gevaarlijke stof fen of CMRstof fen zijn;
inkt: mengsel dat bij een drukactiviteit w ordt gebruikt om een tekst of af beelding op een oppervlak
af te drukken;
insteek van een oppervlaktewaterlichaam: snijpunt van de raaklijnen van het talud en het
horizontale maaiveld;
ISO: door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie uitgegeven norm;
jachthaven: inrichting voor het bieden van gelegenheid tot het af meren van pleziervaartuigen;
kantdop: drif tarme dop die een tophoek van maximaal 90° heef t;
ketelinstallatie: stookinstallatie, bestaande uit een ketel w aarin brandstof wordt verstookt, welke
verbranding in hoof dzaak is bedoeld om kracht op te w ekken of om w armte over te dragen aan
w ater, stoom of een combinatie van w ater of stoom;
kleefstof: mengsel dat w ordt gebruikt om af zonderlijke delen van een product samen te kleven;
kleiduiven: voorwerpen die, in de lucht geschoten of geworpen, dan wel over de grond gerold of
mechanisch voortbew ogen, dienen als doel bij het schieten met hagelgew eren;
kleiduivenbaan: buitenschietbaan waarop wordt geschoten met hagelgew eren met als doel,
kleiduiven of andere doelen in het kader van de oef ening voor de jacht te raken;
koelinstallatie: een combinatie van met koudemiddel gevulde onderdelen die met elkaar zijn
verbonden en die tezamen een gesloten koudemiddelcircuit vormen w aarin het koudemiddel
circuleert met het doel w armte op te nemen of af te staan;
kunststeen: blokken van korrels of brokken van natuursteen met bindmiddel;
kwetsbaar object: kw etsbaar object als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van het Besluit
externe veiligheid inrichtingen;
Lden : de geluidsbelastingsindicator zoals opgenomen in artikel 3, onder f , van richtlijn nr.
2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002,
inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslaw aai;
Lnight: de geluidsbelastingsindicator zoals opgenomen in artikel 3, onder i, van richtlijn nr.
2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002,
inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslaw aai;
laadportaal: laadportaal als bedoeld in artikel 2, onderdeel o, van richtlijn 94/63/EG;
lak: doorzichtige coating;
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: (LAr,LT) het gemiddelde van de afw isselende niveaus van
het ter plaatse optredende geluid, gemeten in een bepaalde periode en vastgesteld en
beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielaw aai;
lassen van textiel: het door middel van w armteopw ekking of warmtetoevoer aaneenhechten van
textiel;
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Verwijderd: kleiduiven: kleiduiven
als bedoeld in artikel 1 van het Besluit
kleiduivenschieten milieubeheer ;¶

lekbak: een voorziening w aarvan de bodembeschermende werking door de daarop af gestemde
bodembeschermende maatregelen is gew aarborgd, en die zich rondom of onder een
bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijf svoering gemorste of
w egspattende vloeistoffen op te vangen;
lozen: het brengen van:
1°. stof fen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterw et in een oppervlaktew aterlichaam;
2°. af valw ater of overige vloeistoffen op of in de bodem;
3°. af valw ater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelw aterstelsel;
4°. af valw ater of andere afvalstoffen in een openbaar ontwateringstelsel;
5°. af valw ater of andere afvalstoffen in een openbaar vuilw aterriool;
6°. af valw ater of andere afvalstoffen in een andere voorziening voor de inzameling en het
transport van afvalw ater, of
7°. w ater of stoffen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterw et met behulp van een w erk, niet
zijnde een openbaar vuilw aterriool, op een zuiveringtechnisch werk;
LPG: mengsel, bestaande uit hoof dzakelijk propaan, propeen, butanen en butenen;
LPG-afleverinstallatie: reservoir inclusief de leidingen, appendages en toebehoren, de
af leverzuilen en het vulpunt van het reservoir;
LPG-tankstation: inrichting voor het afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het
w egverkeer;
LPG-tankwagen: voertuig, gebouw d om LPG te vervoeren en uitgerust met één of meer vaste
tanks;
LQ: Limited Quantities, gelimiteerde hoeveelheden als bedoeld in het ADR;
luchtondersteuning: voorziening aan de spuitboom van veldspuitapparatuur, waarbij een separate
luchtstroom een gef orceerde neerwaartse richting van het gew asbeschermingsmiddel creëert;
massastroom: massa van een bepaalde stof of stoffen die per tijdseenheid w ordt geëmitteerd,
uitgedrukt in massa per tijdseenheid;
maximaal geluidsniveau: (LAmax) maximaal geluidsniveau gemeten in de meterstand «F» of
«f ast», als vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen
industrielaw aai;
maximale emissiewaarde: maximale emissiew aarde als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de
Wet ammoniak en veehouderij;
melkrundvee: melkrundvee als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ammoniak en
veehouderij;
mestbassin: voorziening voor het opslaan van drijf mest, niet zijnde een opslagtank of verpakking;
mestkelder: ondergronds mestbassin, voorzien van een af dekking die als vloer kan f ungeren en
onderdeel is van een dierenverblijf of van een voormalig dierenverblijf ;
meststoffen: meststoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van de Meststoffenwet;
meststoffengroep: aanduiding van de gevaarscategorie van vaste minerale anorganische
meststof fen overeenkomstig de indeling van PGS 7;
mobiel medisch team: team bestaande uit in ieder geval een arts en een verpleegkundige, ieder
met een specif ieke opleiding en ervaring op het gebied van de pre-hospitale spoedeisende
medische hulpverlening;
motorvoertuigen of werktuigen: motorvoertuigen, aanhangers, landbouwwerktuigen en -machines
en carrosserieonderdelen;
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munitie-QRA: beoordeling van de veiligheidssituatie en het risico van voorgenomen activiteiten in
de veiligheidszones van een militaire munitieopslagplaats;
nanacht: periode van 1 november tot 1 april van 24.00 uur tot het tijdstip van zonsopgang en van
1 april tot 1 mei en van 1 september tot 1 november van 02.00 uur tot het tijdstip van
zonsopgang;
natte koeltoren: installatie gebruikt voor het, middels een open constructie, afvoeren van
overtollige w armte uit productieprocessen en gebouwen door middel van het vernevelen van
w ater;
natuurlijk koudemiddel: koolstofdioxide, ammoniak of koolw aterstoffen niet zijnde een gef luoreerd
broeikasgas als bedoeld in Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 dan w el een gereguleerde stof als bedoeld in
Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 16 september 2009, voor zover toegepast als koudemiddel;
natuursteen: uit de natuur gew onnen blokken en platen van steen;
NEG: netto explosief gewicht, uitgedrukt als de massa van de explosieve stof of de massa van de
explosieve stof in een ontplof baar voorwerp;
NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm;
niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktew aterlichaam dat geen aangew ezen
oppervlaktew aterlichaam is;
niet-doorlatende ondergrond: bodembedekkende voorziening w aarbij geen uitspoeling plaatsvindt
naar de onderliggende bodemlaag;
Nm3 : normaal kubieke meter
noodsignalen: noodsignalen die onder de klasse 1.3 of klasse 1.4 van het ADR vallen;
normaal kubieke meter: afgashoeveelheid bij 273,15 Kelvin en 101,3 kilo Pascal en betrokken op
droge lucht;
NRB: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming;
NTA: door de Stichting Nederlandse Normalisatie-instituut uitgegeven Nederlandse Technische
Af spraak;
odour unit: Europese eenheid voor geurconcentratie volgens NEN-EN 13725;
ondergrondse opslagtank: opslagtank die geheel in de bodem ligt of ingeterpt is;
onveilige zone: gebied w aarin kogels dan w el hagel af komstig uit vuurw apens kunnen neerkomen
tijdens schieten op een buitenschietbaan;
open bodemenergiesysteem: installatie w aarmee van de bodem gebruik w ordt gemaakt voor de
levering van w armte of koude ten behoeve van de verwarming of koeling van ruimten in
bouw werken, door grondwater te onttrekken en na gebruik in de bodem terug te brengen, met
inbegrip van bijbehorende bronpompen en w armtewisselaar en, voor zover aanwezig,
w armtepomp en regeneratievoorziening;
oplosmiddelenhergebruik: gebruik van uit een oplosmiddeleninstallatie teruggew onnen
organische oplosmiddelen voor elk technisch of commercieel doel, met inbegrip van het gebruik
als brandstof maar met uitzondering van het verwijderen van deze teruggewonnen organische
oplosmiddelen als af val;
oplosmiddeleninput: de hoeveelheid organische oplosmiddelen en de hoeveelheid daarvan in
mengsels die tijdens het uitoef enen van een activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de
hergebruikte oplosmiddelen, binnen en buiten de installatie, die telkens w orden meegerekend
w anneer zij w orden gebruikt om de betrokken activiteit uit te oef enen;
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oplosmiddeleninstallatie: installatie w aarin activiteiten en processen als bedoeld in bijlage VII,
deel 1, bij de EU-richtlijn industriële emissies plaatsvinden;
oplosmiddelenverbruik: de totale input van organische oplosmiddelen per tw aalf maanden in een
installatie, verminderd met eventuele vluchtige organische stoffen die voor hergebruik w orden
teruggew onnen;
opslagtank: een vormvaste opslagvoorziening voor gas met een inhoud van ten minste 150 liter
of een vormvaste opslagvoorziening voor vloeistof met een inhoud van ten minste 300 liter,
uitgezonderd een intermediate bulk container die voldoet aan hoof dstuk 6.5 van het ADR;
organisch oplosmiddel: vluchtige organische verbinding die w ordt gebruikt:
a. om, alleen of in combinatie met andere stoffen en zonder een chemische verandering te
ondergaan, grondstoffen, producten of afvalmaterialen op te lossen,
b. als schoonmaakmiddel om verontreinigingen op te lossen,
c. als verdunner,
d. als dispergeermiddel,
e. om de viscositeit aan te passen,
f . om de oppervlaktespanning aan te passen,
g. als w eekmaker, of
h. als conserveermiddel;
overkapte beddenspuit: apparatuur voor het gebruik van gew asbeschermingsmiddelen w aarbij de
spuitdoppen gemonteerd zijn binnen een overkapping, die met uitzondering van de voor - en de
achterzijde van de apparatuur, het gewasbed min of meer omsluit en w aarbij per gew asbed een
eenheid van spuitleiding en overkapping w ordt gebruikt;
PAK’s: som van naf taleen, anthraceen, fluorantheen, benzo(g,h,i)peryleen, benzo(a)pyreen,
benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en indeno(1,2,3-cd)pyreen;
PER: tetrachlooretheen;
PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stof fen;
pleziervaartuig: schip bestemd of gebruikt voor sport of vrijetijdsbesteding;
pluimvee: dieren behorend tot diercategorieën E1 tot en met E5, F1 tot en met F4, G1, G2 en J1,
als bedoeld in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij;
praktijkruimte: ruimte voor chemisch, natuurkundig of medisch onderw ijs waarop de Wet op het
hoger onderw ijs en het w etenschappelijk onderzoek van toepassing is;
propaan: product, hoofdzakelijk bestaande uit propaan en propeen, met geringe hoeveelheden
ethaan, butanen en butenen, voor zover de dampspanning bij 343 Kelvin (70 graden Celsius) ten
hoogste 3100 kilopascal (31 bar) bedraagt;
propeen: zeer licht ontvlambaar tot vloeistof verdicht gas met UN-nummer 1077;
pyrotechnische artikelen voor theatergebruik: pyrotechnische artikelen voor theatergebruik als
bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit;
recirculatie: hergebruik van opgevangen drain- of drainagew ater;
recirculatiesysteem: voorziening voor het opvangen en transporteren van drain- of drainagewater,
ten behoeve van hergebruik;
referentieniveau: hoogste waarde van de in de onderdelen a en b genoemde niveaus:
a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode, gedurende
95% van de tijd w ordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf ;
b. het optredende equivalente geluidsniveau (L Aeq ), veroorzaakt door wegverkeerbronnen
minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen
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w egverkeerbronnen in rekening mogen w orden gebracht met een intensiteit van meer dan
500 motorvoertuigen gedurende die periode;
reflectiescherm: verticale constructie aan apparatuur voor het gebruik van
gew asbeschermingsmiddelen, die een zodanige hoogte en breedte heef t, dat het verwaaien van
spuitnevel w ordt beperkt;
retourbuis van een gesloten bodemenergiesysteem: de leiding die de circulatievloeistof terug
geleidt door de bodem, w aardoor warmte of koude wordt afgegeven aan de bodem;
richtlijn 94/63/EG: richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december
1994 betref fende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als
gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar
benzinestations (PbEG 1994 L 365);
rookzwak kruit: kruit dat onder de klasse 1.3 van het ADR valt;
schoorsteen: structuur met een of meer af gaskanalen voor de afvoer van afgassen met het oog
op de emissie ervan in de lucht;
SPF: Seasonal Perf ormance Factor, waarmee het rendement van een bodemenergiesysteem
w ordt weergegeven, uitgedrukt als de door het systeem geleverde hoeveelheden warmte en
koude per jaar in MWh, gedeeld door het gemeten of berekende energieverbruik van het systeem
per jaar in MWh;
spoorvoertuig: voertuig, bestemd voor het verkeer over spoorstaven met inbegrip van de
carrosserieonderdelen daarvan;
spuitbus: niet-hervulbare houder van metaal, glas of kunststof die een samengeperst, vloeibaar
gemaakt of opgelost gas bevat, al dan niet met een vloeibare, pasteuze of poedervormige stof ,
en voorzien van een af tapinrichting die het mogelijk maakt, dat de inhoud w ordt uitgestoten in de
vorm van een suspensie van vaste of vloeibare deeltjes in een gas, in de vorm van schuim, pasta
of poeder of in vloeibare of gasvormige toestand;
spuitdop: uitstroomopening van apparatuur voor het gebruik van gew asbeschermingsmiddelen
die in staat is spuitvloeistof zo te verdelen in druppels dat er op de grond of op het gewas een
regelmatige verdeling ontstaat;
spuitgeweer: apparatuur voor het gebruik van gew asbeschermingsmiddelen bestaande uit een
spuitleiding die is voorzien van een spuitdop die met de hand w ordt vastgehouden en bediend;
stookinstallatie: technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de aldus
opgew ekte warmte te gebruiken;
substraatmateriaal: materiaal, bestemd om te w orden gebruikt voor het telen van gewassen los
van de ondergrond;
substraatteelt: wijze van telen waarbij gew assen groeien los van de ondergrond;
teeltoppervlak: oppervlak, uitgedrukt in vierkante meter, dat wordt gebruikt voor het telen van
gew assen;
teeltvrije zone: strook tussen de insteek van het oppervlaktewaterlichaam en het te telen gew as
w aarop, behoudens grasland, geen gewas of niet hetzelfde gew as als op de rest van het perceel
w ordt geteeld;
theatervuurwerk: theatervuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit;
totaal stikstof: de som van nitraat-, nitriet-, organisch en ammonium stikstof waarvan de
emissiemetingen w orden uitgevoerd, bedoeld in artikel 2.3;
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Verwijderd: richtlijn 2003/30/EG:
richtlijn nr. 2003/30/EG van het
Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 8 mei 2003
(PbEU L 123) ter bevordering van het
gebruik van biobrandstoffen of andere
hernieuwbare brandstoffen in het
vervoer;¶

tunnelspuit: apparatuur voor het gebruik van gew asbeschermingsmiddelen in een gew asrij
w aarbij het verwaaien van spuitnevel wordt beperkt door een constructie die de gew asrij geheel
of gedeeltelijk omsluit;
tweewielig motorvoertuig: bromfiets als bedoeld in de regeling op grond van artikel 21, eerste lid,
van de Wegenverkeerswet 1994, zijnde een voertuig op tw ee wielen of motorfiets als bedoeld in
die regeling;
vanggewas: barrière van bomen, struiken of andere gewassen, die het verwaaien van
spuitvloeistof bij het gebruik van gew asbeschermingsmiddelen of bladmeststoffen naar een
oppervlaktew aterlichaam beperkt;
vast object: locatiegebonden constructie of gedeelte daarvan;
veehouderij: inrichting voor het kw eken, fokken, mesten, houden of verhandelen van
landbouw huisdieren;
veldspuitapparatuur: mechanisch voortbewogen apparatuur voor het gebruik van
gew asbeschermingsmiddelen bij de bovengrondse volveldsbehandeling in buitenteelten, die een
overw egend neerwaartse uitstroming van de spuitvloeistof bewerkstelligt;
venturidop: dop die bestaat uit een voorkamer en uitstroomopening w aarbij als gevolg van de
constructie van de dop door de stromende vloeistof een onderdruk in de voorkamer ontstaat
w aardoor door een kleine opening in de voorkamer op natuurlijke w ijze lucht w ordt aangezogen
dat zich in de voorkamer vermengt met de vloeistof waardoor grovere druppels ontstaan die
verdeeld w orden door een uitstroomopening;
verblijfsruimten: verblijf sruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel d, van het Besluit
geluidhinder;
verdichten: reduceren van het volume bij een gelijkblijvende massa of een gelijkblijvend gew icht;
vergistinggas: gasvormige brandstof, met als hoof dbestanddelen methaan en koolstof dioxide, dat
is ontstaan door vergisting van organisch materiaal;
verkleinen: in kleinere delen opdelen;
verpakkingsgroep: een groep, waarin bepaalde stoffen op grond van hun gevaarlijkheid tijdens
het vervoer conform het ADR zijn ingedeeld voor verpakkingsdoeleinden:
1°. verpakkingsgroep I: zeer gevaarlijke stof fen;
2°. verpakkingsgroep II: gevaarlijke stoffen;
3°. verpakkingsgroep III: minder gevaarlijke stof fen;
vervoerseenheid met gevaarlijke stoffen: een voertuig, oplegger of aanhanger met een conf orm
het ADR voor het vervoer van gevaarlijke stof fen toegelaten tank, tankcontainer, tankbatterij,
laadketel, laadruimte of laadvloer w aarin gevaarlijke stof fen aanwezig zijn;
verwaarloosbaar bodemrisico: een situatie als bedoeld in de NRB w aarin door een goede
af stemming van voorzieningen en maatregelen het ontstaan of de toename van verontreiniging
van de bodem gemeten tussen het nul- en eindsituatieonderzoek, bedoeld in artikel 2.11, eerste
en derde lid, zo veel mogelijk w ordt voorkomen en w aarbij herstel van de bodem redelijkerw ijs
mogelijk is;
vloeibaar bijvoedermiddel: bijvoedermiddel dat verpompbaar is en dat is aan te merken als
«inerte goederen» als bedoeld in dit artikel;
vloeibare brandstof: lichte olie, half zw are olie of gasolie als bedoeld in artikel 26 van de Wet op
de accijns;
vloeistofdichte vloer of verharding: vloer of verharding direct op de bodem die w aarborgt dat geen
vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer of verharding kan komen;
vloeistofkerende voorziening: fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren;
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vluchtige organische stof: organische verbinding, alsook de f ractie creosoot, die bij 293,15 K een
dampspanning van 0,01 kPa of meer heef t of onder specifieke gebruiksomstandigheden een
vergelijkbare vluchtigheid heef t;
voedingswater: water dat aan het gew as wordt toegediend en w aar eventueel meststoffen aan
zijn toegevoegd;
voorziening voor het beheer van afvalwater: een openbaar vuilw aterriool, openbaar
hemelw aterstelsel, openbaar ontwateringstelsel, een andere voorziening voor de inzameling en
het transport van afvalw ater, een zuiveringtechnisch werk of een zuiveringsvoorziening;
vuilwaterriool:
1°. een openbaar vuilw aterriool;
2°. een andere voorziening voor de inzameling en het transport van stedelijk af valw ater,
aangesloten op een zuiveringsvoorziening, die blijkens een vergunning als bedoeld in artike l
6.2 van de Waterw et mede voor het zuiveren van stedelijk af valw ater is bedoeld, of
aangesloten op een zuiveringtechnisch werk; of
3°. een w erk, niet zijnde een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalw ater,
aangesloten op een zuiveringtechnisch werk;
vuurwerk: vuurwerk als bedoeld in artikel 1.1.1, eerste lid, van het Vuurwerkbesluit;
warmtekrachtinstallatie: stookinstallatie, bestemd voor het gelijktijdig opw ekken van warmte en
kracht w aarbij de w armte nuttig wordt aangewend;
windturbine: een apparaat voor het opw ekken van elektrisch of thermisch vermogen uit w ind;
woning: gebouw of gedeelte van een gebouw waar bew oning is toegestaan op grond van het
bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke
ordening, of , indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is af geweken, de
omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde w et;
wrak van een tweewielig motorvoertuig: tweewielig motorvoertuig dat een af valstof is in de zin
van artikel 1.1, eerste lid, van de w et;
zeer kwetsbaar gebied: zeer kw etsbaar gebied in de zin van de Wet ammoniak en veehouderij.
ziekenhuis: algemeen, academisch of categoriaal ziekenhuis als bedoeld in categorie 23.1,
onderdeel a, onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht;
zuiveringsvoorziening: werk voor het zuiveren van afvalw ater, dat geen zuiveringtechnisch werk
is;
zwart kruit: kruit dat onder de klasse 1.1 van het ADR valt.
2.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen w ordt ten aanzien van emissies naar de lucht,
verstaan onder:
bron: emissie naar de lucht van een bew erkingseenheid al dan niet voorzien van
emissiebeperkende voorzieningen en ongeacht de vraag of die emissie gecombineerd met
andere emissies w ordt geloosd op één of meer puntbronnen;
ERP: emissierelevante parameter: meetbare of berekenbare grootheid die in directe of indirecte
relatie staat met de te beoordelen emissies, onderverdeeld in de categorieën A en B, w aarbij
categorie A, zo nodig na kalibratie, een kw antitatief beeld geef t van de emissie en categorie B
een kw alitatief beeld;
grensmassastroom: een drempelw aarde per stofklasse, uitgedrukt in gram emissie per uur,
w aarboven een emissie naar de lucht als relevant beschouwd wordt;
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ISO-luchtcondities: temperatuur van 288 Kelvin, een druk van 101,3 kiloPascal en een relatieve
vochtigheid van 60 procent;
kosteneffectiviteit: jaarkosten van emissiebeperkende maatregelen gedeeld door de
emissiereductie, uitgedrukt in euro per kilogram emissiereductie;
maximaal toelaatbaar risiconiveau: een op basis van wetenschappelijke gegevens af geleide norm
voor een stof die aangeef t bij w elke concentratie in lucht:
1° voor ecosystemen geen onomkeerbaar nadelig ef f ect te verwachten is;
2° voor de mens geen onomkeerbaar nadelig ef f ect te verwachten is, of, met betrekking tot
genotoxisch carcinogene stoffen, de kans op overlijden kleiner is dan 10 -6 per jaar;
meetmethode: het geheel van monsterneming, monsterbehandeling en analyse ten behoeve van
de kw antificering van emissies;
standaardluchtcondities: condities van de lucht bij een temperatuur van 273 K, 101,3 kPa en
betrokken op droge lucht;
storingsemissie: de toename van de vracht van de emissie, uitgedrukt in g/uur, bij het f alen van
een reinigingstechniek of procesgeïntegreerde maatregel. Deze w ordt berekend als het verschil
tussen de ongereinigde massastroom en de massastroom berekend uit het debiet
vermenigvuldigd met de geldende emissieconcentratie;
storingsfactor F: de storingsemissie gedeeld door de grensmassastroom;
TEQ: toxische equivalentief actor, te hanteren voor het bepalen van de totale concentratie van
dioxinen en f uranen;
stofcategorie: clustering van stoffen op basis van vergelijkbare f ysische of chemische
eigenschappen;
stofklasse: onderverdeling binnen een stof categorie op basis van vergelijkbare (toxicologische)
eigenschappen;
ERS: stof klasse van extreem risicovolle stoffen: persistente, gemakkelijk acc umuleerbare en zeer
toxische stof;
gA: stof categorie van gasvormige anorganische stoffen;
gO: stofcategorie van gasvormige organische stoffen met uitzondering van methaan;
MVP: stof klasse van minimalisatieverplichte stof fen;
puntbron: een gefixeerd punt van gekanaliseerde en daarmee in principe kw antif iceerbare
emissies naar de lucht;
S: stof categorie van zwevende deeltjes, uitgedrukt als totaal stof;
sO: stofcategorie van stofvormige organische stoffen;
sA: stof categorie van stofvormige anorganische stoffen.
ZZS: stof categorie van zeer zorgwekkende stoffen, onderverdeeld in de stof klassen ERS, MVP1
en MVP2.
3.

Bij ministeriële regeling kunnen, in het belang van de bescherming van het milieu, regels w orden
gesteld over de aanw ijzing van stoffen en de onderverdeling van stofklassen en stofcategorieën
als bedoeld in het tw eede lid.
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4.

Een w ijziging van artikel 3, onder f en i, van richtlijn nr. 2002/49/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002, inzake de evaluatie en de beheersing van
omgevingslaw aai, gaat voor de toepassing van de in het eerste lid gegeven omschrijving van L den
en Lnight gelden met ingang van de dag w aarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering
moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt,
een ander tijdstip w ordt vastgesteld.

Artikel 1.2
In dit besluit en de daarop berustende bepalingen w ordt verstaan onder:
bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1 van de w et, alsmede:
a. het bestuursorgaan dat bevoegd zou zijn een omgevingsvergunning voor de betrokken
inrichting te verlenen;
b. de beheerder, indien het lozen betref t als bedoeld in artikel 6.2 van de Waterw et;
c. burgemeester en w ethouders, indien het lozen betref t als bedoeld in artikel 10.32 van de
w et;
d. gedeputeerde staten van de provincie w aar het lozen in de bodem plaatsvindt, indien dat
lozen plaatsvindt anders dan vanuit een inrichting en geheel of gedeeltelijk plaatsvindt op
een diepte van meer dan 10 meter beneden het maaiveld;
e. burgemeester en w ethouders van de gemeente w aar het lozen op of in de bodem
plaatsvindt, indien dat lozen plaatsvindt anders dan vanuit een inrichting, niet zijnde lozen in
de bodem als bedoeld in onderdeel d;
inrichting type A: een inrichting:
a. w aarvoor geen omgevingsvergunning is vereist voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
b. w aar, indien binnen een af stand van 50 meter van de grens van de inrichting gevoelige
objecten aanw ezig zijn, in de periode tussen 19.00 en 7.00 uur gemiddeld vier of minder
transportbewegingen, als bedoeld in artikel 1.11, eerste lid, plaatsvinden met
motorvoertuigen w aarvan de massa van het ledig voertuig vermeerderd met het
laadvermogen meer dan 3500 kilogram is;
c. w aarbij mede op basis van de aard van de inrichting, niet aannemelijk is dat in enig vertrek
van de inrichting het equivalente geluidsniveau (Leq) veroorzaakt door de ten gehore
gebrachte muziek in de representatieve bedrijf ssituatie, meer bedraagt dan:
1°. 70 dB(A), indien dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met gevoelige gebouw en;
2°. 80 dB(A), indien onderdeel 1° niet van toepassing is;
d. w aar in de buitenlucht of op een open terrein van de inrichting geen muziek ten gehore w ordt
gebracht;
e. w aar in de buitenlucht geen oef enterrein voor motorvoertuigen aanw ezig is;
f . w aar geen koelinstallatie aanw ezig is die volgens de gebruiksaanw ijzing behoort te zijn
gevuld met meer dan 30 kilogram synthetisch koudemiddel; en
g. w aar geen activiteiten worden verricht met af valstoffen die van buiten de inrichting af komstig
zijn;
h. w aar geen gemotoriseerde modelvliegtuigen, modelvaartuigen of modelvoertuigen in de
open lucht w orden gebruikt;
i.
w aarbinnen geen van de bij of krachtens de hoof dstukken 3 en 4 genoemde activiteiten of
slechts één of meer van de volgende activiteiten dan w el deelactiviteiten worden verricht:
1°. het vervaardigen van voedingsmiddelen voor personen die w onen of werken in de
inrichting;
2°. het in w erking hebben van stookinstallaties voor de verwarming van gebouw en of de
verw arming van tapw ater;
3°. het bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage voor maximaal 30
personenauto’s;
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4°. het aanw ezig hebben van een noodstroomaggregaat dat niet meer dan 50 uren per jaar
in w erking is;
5°. het lozen van huishoudelijk af valw ater in een vuilw aterriool;
6°. het lozen van af vloeiend hemelw ater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende
voorziening;
7°. het lozen van koelw ater anders dan in een vuilw aterriool;
8°. het lozen van grondw ater bij ontw atering, niet zijnde grondw ater als bedoeld in artikel 3.1,
eerste lid, op of in de bodem of met een duur van ten hoogste 48 uur;
9° het opslaan in opslagtanks van maximaal 1.000 liter gasolie of biodiesel die valt onder
klasse 3 van het ADR zonder bijkomende gevaareigenschappen;
10° het opslaan in opslagtanks van stoffen niet zijnde gevaarlijke stof fen, minerale olie of
biodiesel die valt onder klasse 3 van het ADR zonder bijkomende gevaareigenschappen;
11°. het opslaan van gevaarlijke stof fen als bedoeld in artikel 7.6, tw eede lid en derde lid,
onder a tot en met d, van het Bouw besluit 2012;
12°. het opslaan in verpakking van maximaal 50 liter gasolie of biodiesel die valt onder
klasse 3 van het ADR zonder bijkomende gevaareigenschappen;
13°. het opslaan in verpakking van stoffen, niet zijnde gevaarlijke stof fen;
14°. het lozen ten gevolge van reinigingsw erkzaamheden aan vaste objecten, die
periodiek w orden uitgevoerd en waarbij uitsluitend vuilaf zetting wordt verwijderd;
15°. het in w erking hebben van een acculader;
16°. Het op- en overslaan van inerte goederen die niet stuif gevoelig zijn;
inrichting type B: een inrichting w aarvoor geen omgevingsvergunning is vereist voor een activiteit
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
en die geen inrichting type A is;
inrichting type C: een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen die op grond van
artikel 1.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is aangew ezen;
maatwerkvoorschrift: voorschrift als bedoeld in de artikelen 8.42, eerste lid, en 10.32 van de w et,
artikel 17, derde lid, en artikel 65, eerste lid, van de Wet bodembescherming en artikel 6.6,
tw eede lid, van de Waterw et, inhoudende:
a. een beschikking w aarbij het bevoegd gezag aanvullende eisen stelt, dan wel
b. een onthef f ing waarbij het bevoegd gezag de daarbij aangew ezen bepalingen niet van
toepassing verklaart al dan niet onder het stellen van beperkingen of voorwaarden;
wet: de Wet milieubeheer.

1.2a [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 1.3
1.

Met goederen als bedoeld bij of krachtens dit besluit w orden gelijkgesteld desbetreffende
goederen die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van
de Europese Unie of in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij
een tot een douane-unie strekkend Verdrag, dan wel rechtmatig zijn vervaardigd in een staat die
partij is bij een tot een vrijhandelszone strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen
aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkw aardig is aan het niv eau dat
met de nationale eisen w ordt nagestreefd.
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2.

Met keuringsverklaringen als bedoeld bij of krachtens dit besluit worden gelijkgesteld
keuringsverklaringen, af gegeven door een onafhankelijke keuringsinstelling in een andere lidstaat
van de Europese Unie dan w el in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die
partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, w elke
verklaring is af gegeven op basis van onderzoekingen die een beschermingsniveau bieden dat ten
minste gelijkw aardig is aan het niveau dat met de nationale onderzoekingen w ordt nagestreefd.

3.

Met beroepseisen als bedoeld bij of krachtens dit besluit w orden gelijkgesteld beroepseisen die
w orden gesteld in een andere lidstaat van de Europes e Unie dan w el in een staat, niet zijnde een
lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend
Verdrag dat Nederland bindt, en die een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkw aardig
is aan het niveau dat met de nationale eisen w ordt nagestreefd.

4.

Met een certif icaat of accreditatie als bedoeld bij of krachtens dit besluit of in een bij of krachtens
dit besluit genoemde niet-publiekrechtelijke regeling, de NRB, voor zover de tekst daarvan
ingevolge het bepaalde krachtens artikel 1.7, derde lid, bij de toepassing van dit besluit in acht
moet w orden genomen, w ordt gelijkgesteld een certif icaat of accreditatie af gegeven door een
daartoe bevoegde instelling in een andere lidstaat van de Europese Unie dan w el in een staat,
niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede
daartoe strekkend verdrag dat Nederland bindt, op basis van onderzoekingen of documenten die
een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkw aardig is aan het niveau dat met de
nationale onderzoekingen of documenten w ordt nagestreefd.

5.

Met de bij of krachtens dit besluit genoemde niet-publiekrechtelijke regelingen, de NRB, voor
zover de tekst daarvan ingevolge het bepaalde krachtens artikel 1. 7, derde lid, bij de toepassing
van dit besluit in acht moet w orden genomen, w orden gelijkgesteld regels die zijn vastgesteld en
bekendgemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie dan w el in een staat, niet zijnde
een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe
strekkend verdrag dat Nederland bindt, en een beschermingsniveau bieden dat ten minste
gelijkw aardig is aan het niveau dat met de nationale regels w ordt nagestreefd.

Artikel 1.1
In deze regeling w ordt verstaan onder:
aardgas-afleverinstallatie: een inrichting voor het af leveren van aardgas aan voertuigen die aardgas
als motorbrandstof gebruiken, bestaande uit een compressorinstallatie, een (eventuele) bufferopslag
en één of meerdere af levertoestellen. Dit met inbegrip van alle leidingen en toebehoren;
accreditatie-instantie: nationale accreditatie-instantie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van
verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 9
juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen
van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU L 218);
af gew erkte olie: af gewerkte olie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b van het Besluit
inzamelen af valstoffen;
af leverzuil: bovengronds gelegen gedeelte van de af leverinstallatie bestaande uit pompen, leidingen,
meet- en regelw erken, schakelaars en afleverpistolen omgeven door een omkasting of daarmee direct
in verbinding staand;
A-hout: ongeverfd en onbehandeld hout;
API 1004: API Recommended Practice 1004, Seventh Edition, November 1988; Bottom loading and
Vapour Recovery for MC-306 Tank Motor Vehicles (Section 4.1.1.2, Vapour-Recovery Adapter);
baanzool: bodem of vloer tussen de standplaats of standplaatsen van de schutter en de kogelvanger;
besluit: Activiteitenbesluit milieubeheer;
B-hout: hout dat geen A-hout of C-hout is;
bovengronds: geheel boven de bodem gelegen;
C-hout: geïmpregneerd hout;
emissieterm LE : het jaargemiddelde geluidsvermogen dat door een w indturbine wordt uitgestraald per
octaaf band i per beoordelingsperiode;
ETBE: ethyl-tertiair-butylether;
f oliebassin: opslagvoorziening uitgevoerd als een met af dichtingsfolie beklede grondput;
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geomembraanbaksysteem: een ondergronds aangelegd kunststof foliesysteem dat waarborgt dat
geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van dat systeem kan komen;
gesloten proces: een proces of bewerking, als bedoeld in de NRB, w aarbij de gebruikt e stoffen bij
normale bedrijf svoering binnen de procesomhulling blijven en de desbetreffende installaties niet
geopend hoeven te w orden;
grondw aterbeschermingsgebied: een gebied dat krachtens artikel 1.2, tw eede lid, onderdeel a, van de
Wet milieubeheer bij de provinciale milieuverordening is aangew ezen en waarvoor regels zijn gesteld
ter bescherming van het grondw ater met het oog op de w aterwinning;
Handreiking bezinkbassins bloembollensector : Handreiking aanleg, beheer en monitoring
bezinkbassins voor de bloembollensector (SIKB, versie van 20.02.2014);
immissiepunt: plaats w aarop de geluidsbelasting w ordt bepaald;
kaliber: binnendiameter van een loop van een vuurw apen;
kogelvanger: vanginrichting voor projectielen, opgesteld achter het doel w aarop geschoten wordt;
kw aliteitsverklaring mestbassin: attest, afgegeven door een door een accreditatie-instantie
geaccrediteerde instelling op basis van BRL 2342 voor mestbassins en afdekking voor mestbassins;
LPG-afleverautomaat: afleverzuil w aarbij geregistreerde gebruikers LPG kunnen verkrijgen zonder dat
er direct toezicht door een toezichthoudende persoon als bedoeld in artikel 5.67, eerste lid, aanw ezig
is;
mestzak: mestbassin, geheel of grotendeels bovengronds gelegen, voornamelijk opgebouw d uit
kunststoffolie w aarvan de bodemaf dichting en af dekking een geheel vormen;
MTBE: methyl-tertiair-butylether;
noodstopvoorziening: een voorziening die bij activering de spanning op alle af leverzuilen w egneemt;
ondergronds: geheel of gedeeltelijk in de bodem gelegen of ingeterpt;
ref erentieperiode mestbassins: periode dat een mestbassin dan wel de af dekking voldoet aan de
eisen van BRL 2342;
schoudervuurwapen: vuurwapen in de vorm van een karabijn of gew eer;
Standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal Model: de rekenmethode van het Nieuw Nationaal Model
(Uitgave 1998, ISBN 90-76323-003);
tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen: opslag van gevaarlijke stof fen in verpakking of CMR-stoffen in
verpakking die, voorafgaand aan of aansluitend op transport, buiten een opslagvoor ziening voor
gevaarlijke stof fen in verpakking of CMR-stoffen in verpakking verblijven;
UN-nummer: het stof identificatienummer: getal van vier cijf ers dat een gevaarlijke stof identif iceert
tijdens het transport, volgens de ‘Recommendations on the Transpor t of Dangerous Goods’ van de
Verenigde Naties;
vuistvuurw apen: vuurwapen in de vorm van een pistool of revolver;
vulplaats: de plaats w aar of de ruimte w aarin de f lessen worden gevuld en gecontroleerd;
vulstation: een combinatie van vulplaats en gasopslag;
WBDBO: Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag in minuten volgens NEN 6068.
Artikel 1.2
1. In deze regeling w ordt verstaan onder:
AS 6700: AS 6700 Inspectie bodembeschermende voorzieningen met bijbehorende
protocollen, SIKB, versie zoals opgenomen in bijlage C van de Regeling Bodemkw aliteit;
BRL 2307: BRL 2307: Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest met
productiecertif icaat voor AVI-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem in
grond- en w egenbouwkunde, versie van 27 mei 2008 en het w ijzigingsblad van 31 december
2014;
BRL 2342: Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO attest voor Mestbassins en Afdekkingen voor
mestbassins, Kiw a N.V. Certif icatie en Keuringen, versie van 30 maart 2013;
BRL K537: BRL K537/04, Beoordelingsrichtlijn voor het verwerken van kunststoffolie, Kiw a
N.V. Certif icatie en Keuringen, versie van 14 juni 2002;
BRL K779: BRL K779/04, Beoordelingsrichtlijn voor inw endige bekleding op stalen tanks voor
brandbare vloeistoffen, Kiw a N.V. Certificatie en Keuringen, versie van 15 juli 2010;
BRL K790: BRL K790/02, Beoordelingsrichtlijn voor het appliceren van verfsystemen op stalen
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opslagtanks voor vloeistoffen, Kiw a N.V. Certificatie en Keuringen, versie van 15 mei 1996;
BRL K903: BRL K903 zoals opgenomen in bijlage C bij de Regeling bodemkw aliteit;
BRL K910: BRL K910/01, Beoordelingsrichtlijn voor het Productcertificaat voor
lekdetectiesystemen bedoeld voor de opslag en/of transport van vloeibare/gasvormige
producten, Kiw a N.V. Certif icaten en Keuringen, versie 2002-10-01;
CUR/PBV-Aanbeveling 51: CUR/PBV-Aanbeveling 51: Milieutechnische criteria voor
bedrijf sriolering, Stichting CUR, Gouda, augustus 1997;
CUR/PBV-Aanbeveling 65: CUR/PBV-Aanbeveling 65: Ontw erp, aanleg en herstel van
vloeistof dichte voorzieningen van beton, Stichting CUR, Gouda, tw eede herziene
uitgave,september 2005;
ISO 5815-1: ISO 5815-1:2003: Internationale standaardnorm voor Water – Bepaling van het
biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZV n ) – Deel 1: Verdunning en enting onder
toevoeging van allylthioureum, augustus 2003;
ISO 5815-2: ISO 5815-2:2003: Internationale standaardnorm voor Water – Bepaling van het
biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZV n ) – Deel 2: Methode voor onverdunde
monsters, april 2003;

Verwijderd: Lekdetectiesystemen
voor opslag- en transportinstallaties
voor vloeibare en gasvormige
producten, Kiwa N.V. Certificatie en
Keuringen, versie van 26 september
2002

KC 111: KC 111/01: Keuringscriteria voor de (her)classif icatie van bovengrondse
tankinstallaties (kunststof en staal), Kiw a N.V. Certificatie en Keuringen (december 2007);
LAE : A-gew ogen Sound Exposure Level zoals gedef inieerd in ISO 1996, deel 1, 2003;
MP40-21: Ministeriële Publicatie 40-21, Voorschrift opslag en behandeling ontplof bare stoffen
en voorw erpen Def ensie, Staatscourant 2011, nr. 18609, 18 oktober 2011;
MP40-30: Ministeriële Publicatie 40-30, Voorschrift voor de inrichting en het gebruik van
schietinrichtingen, Staatscourant 2010, nr. 1619, 5 f ebruari 2010;
NEN 1059: NEN 1059:2010: Nederlandse norm op basis van NEN-EN 12186 en NEN-EN
12279 – voor Gasvoorzieningsystemen – Gasdrukregelstations voor transport en distributie,
f ebruari 2010;
NEN 2826: NEN 2826:1999: Nederlandse norm voor Luchtkw aliteit – Uitw orp door stationaire
puntbronnen – Monsterneming en bepaling van het gehalte aan gasvormig ammoniak, april
1999;
NEN 5740: NEN 5740:2009: Nederlandse norm voor Bodem – Landbodem – Strategie voor
het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek – Onderzoek naar de milieuhygiënische
kw aliteit van bodem en grond, januari 2009, met w ijzigingsblad van 1 f ebruari 2016;
NEN 5744: NEN 5744:2011 + A1: 2013 Bodem- Monsterneming van grondw ater, maart 2011;
NEN 5766: NEN 5766: 2003: Nederlandse norm voor Bodem – Plaatsing van peilbuizen ten
behoeve van milieukundig bodemonderzoek, augustus 2003;
NEN 6068: NEN 6068: 2008+C1: 2011: Nederlandse norm voor Milieu en veiligheid –
Bepaling van de w eerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten;
NEN 6401: NEN 6401:1991: Nederlandse norm voor Water – Bepaling van het
halogeengehalte van vluchtige organohalogeenverbindingen (VOX), maart 1991;
NEN 6414: NEN 6414: 2008: Nederlandse norm voor Water en slib – bepaling van de
temperatuur, december 2008;
NEN 6600-1: NEN 6600-1:2009: Nederlandse norm voor Water – monsterneming -Deel 1:
af valw ater , maart 2009;
NEN 6633: NEN 6633:2006: Nederlandse norm voor Water en (zuiverings)slib – Bepaling van
het chemisch zuurstofverbruik (CZV), december 2006 – met aanvullingsblad NEN
6633:2006/A1:2007: Nederlandse norm voor Water en (zuiverings)slib – Bepaling van het
chemisch zuurstofverbruik (CZV), december 2007;
NEN 6646: NEN 6646:2015, Water – Fotometrische bepaling van het gehalte aan
ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch
gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een
doorstroomanalysesysteem – Ontsluiting met zw avelzuur, seleen en kaliumsulf aat;
NEN 6676: NEN 6676:1994: Nederlandse norm voor Af valw ater – Bepaling van met
petroleumether extraheerbare organische gebonden halogenen (EOX-AW), oktober 1994;
NEN 6966: NEN 6966:2005: Nederlandse norm voor Milieu – Analyse van geselecteerde
elementen in w ater, eluaten en destruaten – Atomaire emissiespectrometrie met inductief
gekoppeld plasma, december 2005 en C1:2006, juni 2006;
NEN 7557: NEN 7557: 2009: Nederlandse norm voor Autodemontagetechnieken –
Neutralisatie airbags en gordelspanners uit autowrakken, april 2009;
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Verwijderd: NEN 6961: NEN
6961:2005: Nederlandse norm voor
Milieu – Ontsluiting met salpeterzuur
en zoutzuur (koningswater) voor de
bepaling van geselecteerde
elementen in water, waterbodem,
slib, slibhoudend water, luchtstof,
grond en bouwstoffen, december
2005;¶

NEN-EN 858-1: NEN-EN 858-1:2002+A1:2004, Afscheiders en slibvangputten voor lichte
vloeistof fen (bijv. olie en benzine) – Deel 1: Ontw erp, eisen en beproeving, merken en
kw aliteitscontrole;
NEN-EN 858-2: NEN-EN 858-2:2003: Europese norm voor Afscheiders en slibvangputten voor
lichte vloeistof fen (bijv. olie en benzine) – Deel 2: Bepaling van nominale af meting, installatie,
f unctionering en onderhoud, februari 2003;
NEN-EN 872: NEN-EN 872:2005: Europese norm voor Water – Bepaling van het gehalte aan
onopgeloste stoffen – Methode door f iltratie over glasvezelfilters, maart 2005;
NEN-EN 1825-1: NEN-EN 1825-1: NEN-EN 1825-1:2004+C1:2006: Vetafscheiders en
slibvangputten – Deel 1: Ontw erp, eisen en beproeving, merken en kw aliteitscontrole,
september 2004;
NEN-EN 1825-2: NEN-EN 1825-2:2002: Europese norm voor Vetafscheiders en
slibvangputten – Deel 2: Bepaling van nominale af meting, installatie, f unctionering en
onderhoud, maart 2002;
NEN-EN 1899-1: NEN-EN 1899-1:1998: Europese norm voor Water – Bepaling van het
biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BODn) – Deel 1: Verdunnings- en entmethode met
toevoeging van allylthioreum, september 1998;
NEN-EN 1899-2: NEN-EN 1899-2:1998: Europese norm voor Waterkw aliteit – Bepaling van
het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BODn) – Deel 2: Methode voor onverdunde
monsters, september 1998;
NEN-EN 1911: NEN 1911, 2010: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen –
Bepaling van de massaconcentratie van gasvormige chloride van HCl – Standaard
ref erentiemethode, augustus 2010;
NEN-EN 1948-1: NEN-EN 1948, 2006: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen
– Bepaling van de concentratie aan PCDD’s/PCDF’s en dioxine-achtige PCB’s – Deel 1:
Monsterneming van PCDD’s / PCDF’s;
NEN-EN 1948-2: NEN-EN 1948, 2006: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen
– Bepaling van de concentratie aan PCDD’s/PCDF’s en dioxine-achtige PCB’s – Deel 2:
Extractie en opw erking van PCDD’s/PCDF’s;
NEN-EN 1948-3: 2006: NEN-EN 1948: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen
– Bepaling van de concentratie aan PCDD’s/PCDF’s en dioxine-achtige PCB’s – Deel 3:
Identif icatie en kw antificering van PCDD’s en PCDF’s, april 2006;
NEN-EN 12566-1: NEN-EN 12566-1/A1 2004: Europese norm voor Kleine
af valw aterzuiveringsinstallaties tot en met 50 IE – Deel 1: Gepref abriceerde septictanks, maart
2004;
NEN-EN 12619: NEN-EN 12619, 2013: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen
– Bepaling van de massaconcentratie van totaal gasvormig organisch koolstof in lage
concentraties in verbrandingsgassen – Continue methode met vlamionisatiedetector, januari
2013;
NEN-EN 12817: NEN-EN 12817:2010: LPG-uitrusting en toebehoren – Keuring en herkeuring
van opslagtanks met een capaciteit tot en met 13 m3 ;
NEN-EN 13211: NEN-EN 13211: NEN-EN 13211:2001+C1:2007, Europese norm voor
Luchtkw aliteit – Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie van totaal
kw ik;
NEN-EN 13284-1: NEN-EN 13284-1:2001: Europese norm voor Emissies van stationaire
bronnen – Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties – Deel 1: Manuele
gravimetrische methode, december 2001;
NEN-EN 13284-2: NEN-EN 13284-2:2004: Europese norm voor Emissies van stationaire
bronnen – Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties – Deel 2:
Geautomatiseerde meetsystemen, september 2004;
NEN-EN 13649: NEN-EN 13649:2001 Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van de
massaconcentratie van individuele gasvormige organische componenten - Geactiveerde
koolstof en vloeistof methode;
NEN-EN 13725: NEN-EN 13725:2003/C1:2006: Bepaling van de geurconcentratie door
dynamische olf actometrie, september 2003 met correctieblad van oktober 2006;
NEN-EN 14181: NEN-EN 14181:2014: Emissies van stationaire bronnen – Kw aliteitsborging
van geautomatiseerde meetsystemen;
NEN-EN 14181: NEN-EN 14181: 2014: Emissies van stationaire bronnen – Kw aliteitsborging
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van geautomatiseerde meetsystemen;
NEN-EN 14385: NEN-EN 14385:2004: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen
– Bepaling van de totale emissie van As,Cd,Cr,Co,Cu,Mn,Ni,Pb,Sb,Tl en V, maart 2004;
NEN-EN 14789: NEN-EN 14789, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen
– Bepaling van de volumeconcentratie van zuurstof (O2) – Ref erentiemethode –
Paramagnetisme, november 2005;
NEN-EN 14790: NEN-EN 14790, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen
– Bepaling van de w aterdamp in leidingen, november 2005;
NEN-EN 14791: NEN-EN 14791, 2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen
– Bepaling van de massaconcentratie aan zw aveldioxide – Ref erentiemethode, november
2005;
NEN-EN 14792: NEN-EN 14792:2005: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen
– Bepaling van massaconcentratie aan stikstofoxiden (NOx) – Ref erentiemethode –
Chemiluminescentie, december 2005;
NEN-EN 15058: NEN-EN 15058, 2006: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen
– Bepaling van de massaconcentratie van koolstofmonoxide (CO) – Ref erentiemethode: Nietdispersieve inf rarood spectrometrie, juni 2006;
NEN-EN 15259: NEN-EN 15259, 2007: Europese norm voor Luchtkw aliteit – Meetmethode
emissies van stationaire bronnen – Eisen voor meetvlakken en meetlokaties en voor
doelstelling, meetplan en rapportage van de meting oktober 2007;
NEN-EN 16321-1: NEN-EN 16321-1:2103: Terugwinning van bezinedamp tijdens het vullen
van motorvoertuigen bij tankstations – deel 1: Beproevingsmethoden voor efficiënte
goedkeuring van terugw inningssystemen van bezinedampen;
NEN-EN 16321-2: NEN-EN 16321-2:2103: Terugwinning van bezinedamp tijdens het vullen
van motorvoertuigen bij tankstations – deel 2: Beproevingsmethoden voor de controle van
dampw inningssytemen bij tankstations;
NEN-EN-IEC 61400-1: NEN-EN-IEC 61400-1:2005 + A1:2010: Windturbines – Deel 1:
Ontw erpeisen;
NEN-EN-IEC 61400-2: NEN-EN-IEC 61400-2:2014: Windturbines – Deel 2: Kleine
w indturbines;
NEN-EN-IEC 61400-3: NEN-EN-IEC 61400-3:2009: Windturbines – Deel 3: Ontw erpeisen voor
of f shore windturbines;
NEN-EN-IEC 61400-11: NEN-EN-IEC 61400-11:2003: Europese norm voor
Generatorsystemen voor windturbines – Deel 11: Meettechnieken voor akoestische
geluidshinder, juli 2003;
NEN-EN-ISO 2813: NEN-EN-ISO 2813:2014: Verven en vernissen – Bepaling van de glans
(spiegelende ref lectie) van niet-metallieke verf lagen onder 20 graden, 60 graden en 85 graden
(ISO 2813:2014, IDT);
NEN-EN-ISO 5667-3: NEN-EN-ISO 5667-3:2012: Water – Monsterneming – Deel 3:
Conservering en behandeling van w atermonsters;
NEN-EN-ISO 5814: NEN-EN-ISO 5814:2012, Water – Bepaling van het gehalte aan opgeloste
zuurstof – Elektrochemische methode, oktober 2012;
NEN-EN-ISO 6468: NEN-EN-ISO 6468:1997: Europese norm voor Water – Bepaling van het
gehalte aan organochloor-bestrijdingsmiddelen, polychloorbif enylen en chloorbenzenen –
Gaschromatograf ische methode na vloeistof /vloeistofextractie, f ebruari 1997;
NEN-EN-ISO 9377-2: NEN-EN-ISO 9377-2:2000: Europese norm voor Water – Bepaling van
de minerale-olie-index – Deel 2: Methode met vloeistof extractie en gas-chromatografie,
december 2000;
NEN-EN-ISO 10301: NEN-EN-ISO 10301:1997: Europese norm voor Water – Bepaling van
zeer vluchtige gehalogeneerde koolw aterstoffen – Gaschromatografische methoden, mei 1997;
NEN-EN-ISO 11143: NEN-EN-ISO 11143:2008: Europese norm voor TandheelkundeAmalgaanscheiders, november 2008;
NEN-EN-ISO 11732: NEN-EN-ISO 11732:2005: Europese norm voor Water – Bepaling van
ammonium stikstof – Methode voor doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische
detectie, f ebruari 2005;
NEN-EN-ISO 11969: NEN-EN-ISO 11969, 1997: Europese norm voor Water – Bepaling van
het arseengehalte – Methode met atomaire absorptiespectrometrie (hydridetechniek), februari
1997;
NEN-EN-ISO 12846: NEN-EN-ISO 12846: 2012: Water – Bepaling van kw ik – Methode met
atomaire absorptiespectometrie met en zonder concentratie;
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Verwijderd: NEN-EN 14214: NENEN 14214:2003: Europese norm voor
Brandstoffen voor wegvoertuigen –
Methylesters van vetzuren (FAME)
voor dieselmotoren – Eisen en
beproevingsmethoden, oktober 2003;¶

Verwijderd: NEN-EN-IEC 614002:2006: Europese norm voor
Windturbines – Deel 2: Ontwerp
eisen van kleine windturbines,
september 2006

Verwijderd: NEN-EN-ISO
2813:1999: Europese norm voor
Verven en vernissen – Metingen van
de glans (spiegelende reflectie) van
niet-metallieke verflagen onder 20°,
60° en 85°, mei 1999

NEN-EN-ISO 13395: NEN-EN-ISO 13395:1997: Europese norm voor Water – Bepaling van
het stikstof gehalte in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met
doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, mei 1997;
NEN-EN-ISO 14403-1:2012: Water – Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het
gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) – Deel 1: Methode met
doorstroominjectie analyse (FIA);
NEN-EN-ISO 14403-2:2012: Water – Bepaling van het totale gehalte aan cyanide en het
gehalte aan vrij cyanide met doorstroomanalyse (FIA en CFA) – Deel 2: Methode met continu
doorstroomanalyse (CFA);
NEN-EN-ISO 15587-1: NEN-EN-ISO 15587-1:2002: Europese norm voor Water – Ontsluiting
voor de bepaling van geselecteerde elementen in w ater – Deel 1: Koningsw ater ontsluiting,
maart 2002;
NEN-EN-ISO 15680: NEN-EN-ISO 15680:2003: Europese norm voor Water –
Gaschromatograf ische bepaling van een aantal monocyclische aromatische koolw aterstoffen,
naf taleen en verscheidene gechloreerde verbindingen met ‘purge-and-trap’ en thermische
desorptie, december 2003;
NEN-EN-ISO 15681-1: NEN-EN-ISO 15681-1:2005: Europese norm Water – Bepaling van het
gehalte aan orthof osfaat en het totale gehalte aan f osfor met behulp van doorstroomanalyse
(FIA and CFA) – Deel 1: Methode met een doorstroominjectiesysteem (FIA), januari 2005;
NEN-EN-ISO 15681-2: NEN-EN-ISO 15681-2:2005: Europese norm Water – Bepaling van het
gehalte aan orthof osfaat en het totale gehalte aan f osfor met behulp van doorstroomanalyse
(FIA and CFA) – Deel 2: Methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA), januari
2005;
NEN-EN-ISO 15682: NEN-EN-ISO 15682:2001: Europese norm voor Water – Bepaling van
het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en f otometrische of
potentiometrische detectie, september 2001;
NEN-EN-ISO 16852: Europese norm voor Vlamdovers – Prestatie-eisen,
beproevingsmethoden en begrenzingen bij gebruik, mei 2010;
NEN-EN-ISO 16911-1: NEN-EN-ISO 16911-1:2013: Emissies van stationaire bronnen –
Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in af gaskanalen – Deel 1: Handmatige
ref erentiemethode;
NEN-EN-ISO 16911-2: NEN-EN-ISO 16911-2:2013 en: Emissies van stationaire bronnen –
Bepaling van de stroomsnelheid en het debiet in af gaskanalen – Deel 2: Geautomatiseerde
meetsystemen;
NEN-EN-ISO 17294-2: NEN-EN-ISO 17294-2:2004: Europese norm voor Water – Toepassing
van massaspectrometrie met inductief gekoppelde plasma (ICP-MS) – Deel 2: Bepaling van 62
elementen, november 2004;
NEN-EN-ISO 17993: NEN-EN-ISO 17993:2004: Europese norm voor Water – Bepaling van 15
polycyclische aromatische koolw aterstoffen (PAK) in w ater met HPLC met
f luorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie, juni 2004;
NEN-EN-ISO/IEC 17020: NEN-EN-ISO/IEC 17020: 2012: Conf ormiteitsbeoordeling –
Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen
uitvoeren;
NEN-EN-ISO/IEC 17025: NEN-EN-ISO/IEC 17025, 2005: Europese norm voor Algemene
eisen voor de bekw aamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria, juni 2005 en C1:2007,
januari 2007;
NEN-ISO 5663: NEN-ISO 5663:1993: Nederlandse norm voor Water – Bepaling van het
gehalte aan Kjeldahl-stikstof – Methode na mineralisatie met seleen, december 1993;
NEN-ISO 5813: NEN-ISO 5813:1993: Internationale standaardnorm voor Water – Bepaling
van het gehalte aan opgeloste zuurstof – Iodometrische methode, f ebruari 1993;
NEN-ISO 9096: NEN-ISO 9096:2003+C1:2007, Emissie van stationaire bronnen – Bepaling
van de concentratie aan vaste deeltjes;
NEN-ISO 10523: NEN-EN-ISO 10523:2012, Water – Bepaling van de pH;
NEN-ISO 10849: NEN-ISO 10849:1998: Internationale standaardnorm voor Emissies van
stationaire bronnen – Bepaling van de concentratie aan stikstofoxiden – Prestatiekenmerken
van geautomatiseerde meetsystemen, september 1998;
NEN-ISO 11083: NEN-ISO 11083:2006: Internationale standaardnorm voor Water – Bepaling
van chroom (VI) – Spectrometrische methode met 1,5-dif enylcarbazide, december 2006;
NEN-ISO 15713: NEN-ISO 15713:2011: Emissie van stationaire bronnen – Monsterneming en
bepaling van het gasvormige f luoridegehalte;
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NEN-ISO 15923: NEN-ISO 15923-1:2013: Waterkw aliteit – Bepaling van de ionen met een
discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie – Deel 1: Ammonium, chloride,
nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulf aat;
NEN-ISO 16740: NEN-ISO 16740:2005: Internationale norm voor Werkplekatmosf eer –
Bepaling van het gehalte aan zesw aardig chroom in deeltjes in lucht – Methode door ion
chromatograf ie en spectrofotometrische metingen met gebruik van dif enyl carbazide, maart
2005;
NEN-ISO 22743: NEN-ISO 22743, 2006: Water – Internationale standaardnorm voor Bepaling
van sulf aat met een doorstroomanalysesysteem (CFA), mei 2006 en C1:2007, september
2007;
NPR 2578: NPR 2578:2013: Beheer en onderhoud van LPG-, propaan- en butaaninstallaties;
NPR 7600: NPR 7600:2013: Toepassing van koolw aterstoffen als koudemiddel in
koelsystemen en w armtepompen;
NPR 7601: NPR 7601:2013: Toepassing van koolstof dioxide als koudemiddel in koelinstallaties
en w armtepompen;
NPR 7910-1: Europese norm voor Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar –
Deel 1: Gasexplosiegevaar, gebaseerd op NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009, versie
2010+C1:2012, maart 2012;
NPR-CEN/TS 13649: NPR-CEN/TS 13649:2014: Emissies van stationaire bronnen –
Bepalingen van de massaconcentratie van individuele gasvormige organische componenten –
Geactiveerde koolstof en vloeistofmethode;
NTA 7379: NTA 7379:2014: Richtlijnen ‘Predictive Emission Monitoring System’ (PEMS) –
Realisatie en kw aliteitsborging;
NTA 9065: NTA 9065:2012: Luchtkw aliteit - Geurmetingen - Meten en rekenen geur
(01.12.2012);
NTA 9766: NTA 9766 2014: Veiligheidsaspecten van installaties voor monomestvergisting en
vergistingsgasopwerking op boerderijschaal (01.04.2014);
NVN 11400-0: NVN 11400-0:1999/A1 2005: Nederlandse voornorm voor Windturbines – Deel
0: Voorschriften voor typecertif icatie – Technische eisen, februari 2005;
PGS 7: Richtlijn PGS 7, getiteld ‘Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen’, zoals
gepubliceerd op w ww.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 7: 2007 versie 0.1 (2-2009);
PGS 8: Richtlijn PGS 8, getiteld ‘Organische peroxiden: opslag’, zoals gepubliceerd op
w ww.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 8:2011;
PGS 9: Richtlijn PGS 9, getiteld ‘Cryogene gassen: opslag van 0,125 m3 – 100 m3 ’, zoals
gepubliceerd op w ww.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 9:2014 versie 1.0 (april 2014) ;
PGS 13: Richtlijn PGS 13, getiteld ‘Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en
w armtepompen’, zoals gepubliceerd op w ww.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 13:
2009 versie 1.0 (2-2009);
PGS 15: Richtlijn PGS 15, getiteld ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stof fen’, zoals
gepubliceerd op w ww.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 15:2011 versie 1.1 (december
2012);
PGS 16: Richtlijn PGS 16, getiteld ‘LPG: Af leverinstallaties; Richtlijn voor de brandveilige,
arbeidsveilige en milieuveilige af levering van LPG’, PGS 16:2010 versie 1.0 (09-2010);
PGS 19: Richtlijn PGS 19, getiteld ‘Propaan en butaan: opslag’, zoals gepubliceerd op
w ww.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 19:2013 versie 1.0 (oktober 2013);
PGS 23: Richtlijn PGS 23, getiteld ‘LPG: vulstations voor flessen en ballonvaarttanks’, zoals
gepubliceerd op w ww.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 23:2013 versie 1.0 (december
2013);
PGS 25: Richtlijn PGS 25, getiteld ‘Aardgas – af leverinstallaties voor motorvoertuigen’, zoals
gepubliceerd op w ww.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 25:2009 versie 1.2 (december
2012);
PGS 28: Richtlijn PGS 28, getiteld ‘Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties en
af leverinstallaties’, zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 28:
2011 versie 1.0 (december 2011);
PGS 30: Richtlijn PGS 30, getiteld ‘Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en
af leverinstallaties’, zoals gepubliceerd op www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 30:
2011 versie 1.0 (december 2011);
PGS 33-1: Richtlijn PGS 33-1, getiteld 'Aardgas - Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas
(LNG) voor motorvoertuigen', PGS 33-1: 2013 versie 1.0 (juni 2013);
PGS-klasse 1: Vloeistoffen met een vlampunt lager dan 23 graden Celsius en een
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Verwijderd: NTA 7379, 2012:
Richtlijnen ‘Predictive emission
monitoring systems’ (PEMS) –
Realisatie en kwaliteitsborging,
januari 2012

Verwijderd: Richtlijn PGS 9, getiteld
‘Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,453
100 m ’, zoals gepubliceerd op
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffe
n.nl, PGS 9: 1983 (2-2009) en het
erratum van 1 oktober 2007

Verwijderd: Richtlijn PGS 23,
getiteld ‘Propaan,Vulstations van
butaan- en propaanflessen’, zoals
gepubliceerd op
www.publicatiereeksgevaarlijkestoffe
n.nl, PGS 23: 1994 versie 0.1 (22009)

beginkookpunt hoger dan 35 graden Celsius;
PGS-klasse 2: Vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 23 graden Celsius en ten hoogste 55
graden Celsius;
PGS-klasse 3: Vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 55 graden Celsius en ten hoogste
100 graden Celsius;
PGS-klasse 4: Vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 100 graden Celsius;
2. Bij de toepassing van het besluit w ordt ten aanzien van de in het besluit opgenomen nietpubliekrechtelijke regelingen, voorschriften uit de NRB de tekst in acht genomen als genoemd in
het eerste lid.
Artikel 1.3
1.

Als oppervlaktew aterlichamen die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming
behoeven als bedoeld in artikel 1.7, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, worden aangew ezen
de in bijlage 2 opgenomen oppervlaktew aterlichamen.

2.

De in het eerste lid bedoelde aanw ijzing beperkt zich tot het gedeelte van een
oppervlaktew aterlichaam dat valt onder het beheer van de beheerder die bij het betreffende
oppervlaktew aterlichaam in de bijlage vermeld staat.

Artikel 1.3a
Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenw et is paragraaf 4.1.3.3
van de Algemene w et bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld
in de artikelen 3.10, tw eede lid, 3.14, derde lid, en 4.8, vierde lid.

Verwijderd: tweede

Artikel 1.3b
1.

Als stoffen, stofklassen en stofcategorieën als bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van het besluit,
w orden in ieder geval aangew ezen en onderverdeeld de stoffen, stofklassen en stofcategorieën
in bijlage 12a.

2.

Voor de stoffen die als anders ingedeeld zijn aangemerkt als bedoeld in artikel 2.5, zevende lid,
van het besluit en die in bijlage 12b zijn vermeld, gelden, in af w ijking van artikel 2.5 van het
besluit, tot 1 januari 2025 de w aarden in bijlage 12b.

Artikel 1.3c
1.

Onverminderd artikel 1.3b valt een stof in ieder geval in de stof categorie zeer zorgwekkende
stof fen, bedoeld in artikel 1.1, derde lid, van het besluit en tabel 2.5 van het besluit en is in ieder
geval een zeer zorgwekkende stof als bedoeld in artikel 2.3b, tw eede lid, van het besluit, indien
deze stof voorkomt op:
a. bijlage VI van EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels,
en is ingedeeld als carcinogeen, mutageen of reprotoxisch, categorie 1a of categorie 1b;
b. de inventaris van geclassif iceerde stoffen als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van EGverordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, en is ingedeeld als
carcinogeen, mutageen of reprotoxisch, categorie 1a of categorie 1b;
c. de kandidatenlijst, bedoeld in artikel 59 van EG-verordening registratie, evaluatie en
autorisatie van chemische stoffen;
d. bijlage XIV van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen;
e. bijlage I, II, III of IV van Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de
Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot
w ijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PbEU L158);
f . de lijst van stoffen voor prioritaire actie die is vastgesteld op grond van artikel 6 van het op
22 september 1992 te Parijs tot stand gekomen OSPAR Verdrag inzake de bescherming van
het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, met Bijlagen en
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Verwijderd: zesde

g.

Aanhangsels (Trb. 1993, 16 en 141, 1998, 169, 2000, 74, 2001, 157, 2008, 60 en 203, 2011,
231), of
bijlage X van de kaderrichtlijn w ater, voor zover een stof in die bijlage is aangew ezen als
prioritaire gevaarlijke stof .

2.

Onverminderd het eerste lid valt een stof tevens in de stof categorie zeer zorgwekkende stoffen
en is tevens een zeer zorgwekkende stof als bedoeld in het eerste lid indien deze stof voldoet
aan de vastgestelde wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende
eigenschappen als bedoeld in:
a. artikel 5, derde lid, van Verordening (EU) Nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de
Raad van 22 mei 2012 betref fende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden
(PbEU L167), of
b. bijlage II, paragraaf 3.6.5, van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 van het Europees Parlement
en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van
gew asbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en
91/414/EEG van de Raad (PbEU L 309).
3.
Een w ijziging van de bijlagen, lijsten, inventaris dan w el criteria, bedoeld in het eerste en
tw eede lid, gaat voor de toepassing van het eerste lid gelden met ingang van de dag w aarop aan de
desbetreffende wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de
Staatscourant wordt bekendgemaakt een ander tijdstip w ordt vastgesteld.

§ 1.1.1a

Om hangbepaling

Artikel 1.3a
Dit besluit berust mede op de artikelen 8.42a, 9.2.3.2, 9.5.1 tot en met 9.5.3, 10.2, tweede lid, en
10.32 van de w et, de artikelen 6.2, eerste lid, onderdeel b, en tw eede lid, onderdeel b, 6.6, 6.7 en
6.12, onderdeel e, van de Waterw et, de artikelen 78, 79 en 80 van de Wet
gew asbeschermingsmiddelen en biociden, de artikelen 1.1, derde lid, 2.1, eerste lid, onderdeel i, 2.17
en 3.9, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de artikelen 6, 17 en 65 van de
Wet bodembescherming en artikel 2, eerste lid, van de Meststoffenwet.
Artikel 1.3b
Hoof dstuk 6 van de Waterw et is mede van toepassing op handelingen w aaromtrent regels zijn
opgesteld bij of krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, voor zover die
handelingen plaatsvinden:
a. bij het verrichten van agrarische activiteiten of activiteiten die daarmee verband houden;
b. bij het lozen van koelw ater.
§ 1.1.2

Reikwijdte en andere procedurele bepalingen

Artikel 1.3c
Een bedrijf sw oning, behorend tot of voorheen behorend tot een inrichting waar uitsluitend of in
hoof dzaak agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden verricht,
die op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening of , indien met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is af geweken, de
omgevingsvergunning door een derde bew oond mag w orden, wordt met betrekking tot die inrichting
voor de toepassing van het bij of krachtens dit besluit bepaalde beschouw d als onderdeel van die
inrichting.
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Artikel 1.4
Een ieder die loost vanuit een inrichting type A, een inrichting type B of een inrichting type C, voldoet
voor lozen als bedoeld in artikel 6.1 van de Waterw et, aan de bij of krachtens dit besluit gestelde
regels, met uitzondering van af deling 1.2.
Artikel 1.4a
Degene die anders dan vanuit een inrichting loost ten gevolge van agrarische activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee verband houden, voldoet aan de voor dat lozen bij of krachtens dit besluit
gestelde regels.
Artikel 1.4b
Degene die nabij een oppervlaktew aterlichaam voor agrarische activiteiten dan wel activiteiten die
daarmee verband houden gew asbeschermingsmiddelen en biociden gebruikt, voldoet aan de bij of
krachtens dit besluit gestelde regels.
Artikel 1.5
De bij of krachtens de artikelen 3.78 tot en met 3.83 gestelde regels zijn niet van toepassing op het
gebruik van gew asbeschermingsmiddelen, indien op grond van of krachtens artikel 3 van de
Plantenziektenw et aan dat gebruik regels zijn gesteld en voor zover die regels niet verenigbaar zijn
met de bij of krachtens dit besluit gestelde regels.
Artikel 1.5a
In afw ijking van de artikelen 1, 1.9b, 1.22, 2.1a, 2.3a, 2.8a, 2.11a, 2.14c, 2.15a, 2.16b, 2.22a, 2.23a,
2.27a, 3, 4 en 5, voldoet degene die een stookinstallatie binnen de Nederlandse exclusieve
economische zone in w erking heef t, uitsluitend aan de bij of krachtens dit besluit gestelde regels en
voorschriften in hoof dstuk 1, met uitzondering van artikel 1.4, en in paragraaf 3.2.1, met uitzondering
van de artikelen 3.10k, 3.10n en 3.10o en in de artikelen 5.43 en 5.44, en in hoof dstuk 6.
Artikel 1.5b
De bij of krachtens de artikelen 2.3b en 2.4 gestelde regels zijn niet van toepassing voor zover die
regels niet verenigbaar zijn met internationale verdragen.
Artikel 1.6
1.

Vrijstelling w ordt verleend van de verboden, bedoeld in artikel 6.2, eerste en tweede lid, van de
Waterw et voor:
a. lozen vanuit een inrichting type A of een inrichting type B voor zover aan dat lozen regels
zijn gesteld bij of krachtens de artikelen 3.1 tot en met 3.5, 3.5e tot en met 3.5g, 3.6 tot en
met 3.6g, 3.10k, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.60 tot en met 3.64, 3.76 tot en met 3.91, 3.101,
3.102, 3.104, 3.105, 3.131, 3.138, 3.150, 3.152, 4.74c, 4.74k, 4.74n, 4.103g en 4.104e;
b. lozen vanuit een inrichting type C, voor zover aan dat het lozen regels zijn gesteld bij of
krachtens de artikelen 3.1 tot en met 3.5, 3.5e tot en met 3.5g, 3.6 tot en met 3.6g, 3.10k,
3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.60 tot en met 3.64, 3.76 tot en met 3.91, 3.101, 3.102, 3.104, 3.105,
3.131, 3.138 en 3.150 en 3.152;
c. lozen anders dan vanuit een inrichting af komstig van agrarische activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee verband houden voor zover aan dat lozen regels zijn gesteld in de
artikelen 3.3, 3.31, 3.32 3.33, 3.34, 3.60 tot en met 3.64, 3.76 tot en met 3.91, 3.101, 3.102,
3.104, 3.105.

2.

Het lozen, bedoeld in het eerste lid, w aarbij niet w ordt voldaan aan de bij of krachtens dit besluit
gestelde regels en voorschriften is verboden.

3.

Van het verbod, bedoeld in artikel 10.2, eerste lid, van de w et, wordt vrijstelling verleend voor
lozen op of in de bodem anders dan vanuit een inrichting af komstig van agrarische activiteiten
dan w el activiteiten die daarmee verband houden.
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4.

De artikelen van dit besluit zijn, behoudens dit artikellid, niet van toepassing op het in een
oppervlaktew aterlichaam:
1°. in een w erk aanbrengen of houden van bouwstoffen;
2°. aanbrengen, verspreiden of tijdelijk opslaan van grond of baggerspecie alsmede het houden
van die aangebrachte of tijdelijk opgeslagen grond of baggerspecie;
3°. lozen af komstig van het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie, waarop het
Besluit bodemkw aliteit van toepassing is.

5.

Dit besluit is niet van toepassing op lozingen op of in de bodem w aaraan regels zijn gesteld
krachtens de Mijnbouw w et.

Artikel 1.7
1.

Bij ministeriële regeling kunnen:
a. ter bescherming van het milieu regels w orden gesteld ter uitw erking van de hoof dstukken 2,
3 en 4;
b. ter uitw erking van de bij of krachtens dit besluit voor het lozen in een
oppervlaktew aterlichaam gestelde regels, oppervlaktewaterlichamen w orden aangewezen,
die met het oog op het lozen geen bijzondere bescherming behoeven.

2.

Bij ministeriële regeling kan de verplichting w orden opgelegd te voldoen aan
maatw erkvoorschriften die nodig zijn ter bescherming van het milieu gesteld door het bevoegd
gezag met betrekking tot de regels, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en kan w orden
bepaald in w elke mate die maatw erkvoorschriften kunnen afwijken van de regels, bedoeld in
onderdeel a.

3.

Bij ministeriële regeling w orden regels gesteld omtrent de bij de toepassing van dit besluit in acht
te nemen tekst van:
a. de bij of krachtens dit besluit genoemde niet-publiekrechtelijke regelingen en
b. de NRB.

Artikel 1.8
Indien bij of krachtens dit besluit is bepaald dat een daarbij aangegeven maatregel ter bescherming
van het milieu moet w orden toegepast kan een andere maatregel w orden toegepast indien het
bevoegd gezag heef t beslist dat met die maatregel ten minste een gelijkw aardig niveau van
bescherming van het milieu w ordt bereikt.
Artikel 1.9
Van de beschikking w aarbij bij of krachtens dit besluit een maatw erkvoorschrift wordt gesteld, wordt
kennisgegeven in één of meer dagbladen, nieuw sbladen of huis -aan-huisbladen.
Artikel 1.9a
Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenw et, is paragraaf 4.1.3.3.
van de Algemene w et bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om accreditatie als bedoeld
in artikel 3.20, vierde lid, onder a.

AFDELING 1.2. MELDING
Artikel 1.9b
Deze af deling is van toepassing op degene die:
a. een inrichting type B drijf t, of
b. een inrichting type C drijf t, voor zover deze afdeling betrekking heef t op activiteiten die verricht
w orden binnen de inrichting w aarop hoofdstuk 3 van toepassing is.
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Artikel 1.10
1.

Degene die een inrichting opricht, meldt dit ten minste vier w eken voor de oprichting aan het
bevoegd gezag.

2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het veranderen van een
inrichting en het veranderen van de werking daarvan. Deze melding is niet vereist, indien eerder
een melding overeenkomstig dit artikel is gedaan en door dit veranderen geen afwijking ontstaat
van de bij die melding verstrekte gegevens.

3.

Bij de melding w orden de volgende gegevens verstrekt:
a. het adres en het nummer van de Kamer van Koophandel van de inrichting;
b. de naam en het adres van degene die de inrichting opricht dan w el verandert of de werking
daarvan verandert, en, indien dit iemand anders is, van degene die de inrichting drijf t of zal
drijven;
c. het tijdstip w aarop de inrichting of de verandering daarvan in w erking zal w orden gebracht,
dan w el de verandering van de werking daarvan verwezenlijkt zal zijn;
d. de aard en omvang van de activiteiten en processen in de inrichting;
e. de indeling en uitvoering van de inrichting, w aarbij de grenzen van het terrein van de
inrichting, de ligging en de indeling van de gebouw en, de f unctie van de te onderscheiden
ruimten en de ligging van de bedrijf sriolering en de plaats van de lozingspunten w orden
aangegeven; en
f . een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 waarop de ligging van de
inrichting ten opzichte van de omgeving is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl.

4.

Het bestuursorgaan dat een melding ontvangt waarvoor een ander bestuursorgaan mede
bevoegd gezag is, stuurt onverwijld een kopie van de melding aan dat andere bevoegde gezag.
De melding w ordt geacht mede bij dat andere bevoegde gezag te zijn gedaan.

Artikel 1.10a
1.

Degene die voornemens is agrarische activiteiten of activiteiten die daarmee verband houden uit
te voeren buiten een inrichting ten gevolge w aarvan lozen kan plaatsvinden, meldt het lozen ten
minste vier w eken voordat daarmee w ordt aangevangen aan het bevoegd gezag.

2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het veranderen van de
activiteiten, bedoeld in dat lid. Een melding is niet vereist indien:
a. eerder een melding overeenkomstig dit artikel is gedaan en door dit veranderen geen
afw ijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens en de artikelen 1.13 en 1.14
niet verplichten tot het verstrekken van andere gegevens, of
b. de veranderende activiteiten slechts een wijziging in teelt betref fen en de gegevens omtrent
de te telen gew assen en de betreffende percelen op grond van artikel 26 van het
Uitvoeringsbesluit Meststof fenwet zijn gemeld aan Onze Minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie.

3.

Bij de melding w orden de volgende gegevens verstrekt:
a. de naam en het adres van degene die meldt;
b. de aard en omvang van de activiteiten die w orden verricht;
c. het tijdstip w aarop het lozen zal aanvangen en de duur van het lozen, en
d. de locatie van de percelen van w aaraf het lozen plaatsvindt.

4.

Het bevoegd gezag kan de krachtens artikel 26 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet
gemelde gegevens gebruiken voor zover noodzakelijk voor het toezicht op de naleving van de bij
of krachtens dit besluit gestelde regels.

5.

Onverminderd het eerste en tw eede lid is een melding evenmin vereist voor het lozen als bedoeld
in paragraaf 3.1.3.
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Artikel 1.11
1.

Bij de melding, bedoeld in artikel 1.10, w ordt een rapport van een akoestisch onderzoek gevoegd
indien tussen 19.00 en 7.00 uur naar verwachting gemiddeld meer dan vier transportbewegingen
plaatsvinden met motorvoertuigen w aarvan de massa van het ledig voertuig vermeerderd met het
laadvermogen meer is dan 3.500 kilogram en binnen een af stand van 50 meter van de grens van
de inrichting gevoelige objecten aanw ezig zijn. Het gemiddelde als bedoeld in de eerste volzin
betref t een gemiddelde gemeten over de periode van een jaar. Voor inrichtingen als bedoeld in
artikel 2.17, vijf de en zesde lid, w ordt in plaats van 'tussen 19.00 en 7.00 uur' gelezen 'tussen
19.00 en 6.00 uur'. De eerste volzin is niet van toepassing op inrichtingen die uitsluitend of in
hoof dzaak bestemd zijn voor de openbare verkoop aan derden van vloeibare brandstof,
mengsmering en aardgas voor het wegverkeer en inrichtingen w aar uitsluitend of in hoof dzaak
horeca-activiteiten plaatsvinden.

2.

Bij de melding, bedoeld in artikel 1.10, w ordt een rapport van een akoestisch onderzoek gevoegd
indien het, mede op basis van de aard van de inrichting, aannemelijk is dat:
a. in enig vertrek van de inrichting het equivalente geluidsniveau (LAeq ) veroorzaakt door de ten
gehore gebrachte muziek in de representatieve bedrijf ssituatie, meer bedraagt dan:
1°.
70 dB(A), indien dit vertrek in- of aanpandig is gelegen met gevoelige gebouw en;
2°.
80 dB(A), indien onderdeel 1° niet van toepassing is ; of
b. in de buitenlucht of op een open terrein van de inrichting muziek ten gehore zal w orden
gebracht.

3.

Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10, w ordt een rapport van een akoestisch onderzoek
gevoegd indien:
a. de melding betrekking heef t op een of meer w indturbines;
b. in de buitenlucht metalen in bulk w orden overgeslagen of in de buitenlucht metalen
mechanisch w orden bew erkt;
c. de melding betrekking heef t op een inrichting als bedoeld in categorie 27.3 van onderdeel C,
van bijlage 1, bij het Besluit omgevingsrecht;
d. airbags of gordelspanners worden geneutraliseerd door deze te ontsteken;
e. de melding betrekking heef t op een inrichting als bedoeld in categorie 11.1, onderdeel b, van
onderdeel C, van bijlage 1, bij het Besluit omgevingsrecht, voor zover het een inrichting
betref t voor het vervaardigen van betonmortel of betonwaren;
f . de melding betrekking heef t op een binnenschietbaan en de af stand van de
binnenschietbaan tot het dichtstbijzijnde gevoelige object kleiner is dan 50 meter, of
g. de melding betrekking heef t op een buitenschietbaan.

4.

Het bevoegd gezag kan besluiten dat het overleggen van een rapport van een akoestisch
onderzoek als bedoeld in het eerste tot en met derde lid niet is vereist, indien aannemelijk is dat
aan de w aarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a, 2.20, 3.14a, 3.160, dan wel de
van toepassing zijnde geluidsw aarden van de omgevingsvergunning kan w orden voldaan

5.

Indien er een melding is gedaan als bedoeld in artikel 1.10, eerste of tweede lid, en aannemelijk
is dat, in andere gevallen dan die genoemd in het eerste tot en met derde lid, het
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) of het maximaal geluidsniveau (LAmax) veroorzaakt
door de in de inrichting aanw ezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting
verrichte werkzaamheden en activiteiten of veroorzaakt door de verandering daarvan, meer
bedragen dan de w aarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20, 2.17a dan wel de van
toepassing zijnde geluidsw aarden van de omgevingsv ergunning, kan het bevoegd gezag binnen
vier w eken na ontvangst van de melding besluiten dat binnen een door het bevoegd gezag
gestelde termijn een rapport van een akoestisch onderzoek wordt overgelegd.

6.

Het bevoegd gezag kan binnen vier w eken na ontvangst van de melding, bedoeld in artikel 1.10,
besluiten dat een rapport van een akoestisch onderzoek wordt overgelegd indien de inrichting is
gelegen op een gezoneerd industrieterrein en een rapport van een akoestisch onderzoek
noodzakelijk is voor zonebeheer.
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7.

Uit het rapport van een akoestisch onderzoek blijkt op grond van verrichte geluidsmetingen of
geluidsberekeningen of aan de w aarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19, 2.20, 3.14a dan wel
de van toepassing zijnde geluidsw aarden van de omgevingsvergunning kan w orden voldaan. In
het rapport wordt aangegeven welke voorzieningen w orden getroffen om te voorkomen dat de in
de eerste volzin bedoelde w aarden worden overschreden.

8.

Indien het een inrichting betref t als bedoeld in categorie 11.3, onderdeel c, onder 2° en 3°, van
onderdeel C, van bijlage I, bij het Besluit omgevingsrecht geef t het rapport tevens een
beschrijving van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de
inrichting op de zonegrens en op gevoelige objecten binnen de zone op basis w aarvan het
bevoegd gezag kan beoordelen of aan de geluidsvoorw aarden voor de zone kan worden
voldaan.

9.

Het akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen
industrielaw aai.

10. In afw ijking van het negende lid w ordt het akoestisch onderzoek voor windturbines, een
buitenschietbaan of een binnenschietbaan uitgevoerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling
te stellen eisen.
11. Indien aannemelijk is dat de geluidniveaus vanw ege werkzaamheden en activ iteiten bij een
inrichting als bedoeld in artikel 2.17, vijf de lid, een signif icante bijdrage leveren aan de totale
geluidsbelasting van de inrichting, kan het bevoegd gezag binnen vier w eken na ontvangst van
de melding besluiten dat een rapport van een akoestisch onderzoek wordt overgelegd. Het
onderzoek richt zich met gebruikmaking van geluidmetingen of geluidberekeningen op de
bestaande en te verw achten geluidniveaus vanw ege de werkzaamheden en activiteiten. In het
rapport wordt aangegeven welke technische voorzieningen worden getroffen en welke
gedragsregels in acht worden genomen om deze geluidsniveaus te beperken.
Artikel 1.12
Indien op grond van artikel 7 van het Besluit unif orme saneringen met een sanering kan w orden
begonnen nadat vijf w erkdagen zijn verstreken vanaf de datum van ontvangst van de melding,
bedoeld in artikel 6 van dat besluit, meldt degene die voornemens is te lozen vanuit die
bodemsanering als bedoeld in artikel 3.1, tw eede, derde en vierde lid, in afw ijking van de termijn
bedoeld in artikel 1.10, eerste lid, dit ten minste vijf w erkdagen voordat met het lozen w ordt
aangevangen.
Artikel 1.13
Indien het lozen van grondw ater bij ontw atering als bedoeld in artikel 3.2, derde, vijf de en zevende lid,
langer dan 48 uur doch ten hoogste 8 weken duurt, meldt degene die voornemens is te lozen in
afw ijking van de termijn bedoeld in artikel 1.10, eerste lid, dit ten minste vijf w erkdagen voordat met
het lozen w ordt aangevangen.
Artikel 1.13a
Bij een melding, als bedoeld in artikel 1.10, w ordt, indien de melding betref t het lozen ten gevolge van
sloop-, of renovatiewerkzaamheden aan of nieuw bouw van vaste objecten als bedoeld in artikel 3.6b,
tevens een in dat artikel genoemd w erkplan gevoegd.
Artikel 1.14
Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 of artikel 1.10a w orden indien sprake is van een lozing van
huishoudelijk af valw ater in een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem als bedoeld in artikel
3.4 de volgende gegevens gemeld:
a. het aantal inw onerequivalenten dat wordt geloosd; en
b. de w ijze van behandeling van het af valw ater.
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Artikel 1.14a
1.

Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 w orden:
a. indien sprake is van het gericht werken met een biologisch agens die is of w ordt ingedeeld in
groep 2 in een laboratorium of praktijkruimte als bedoeld in artikel 4.122, de ligging van de
ruimten gemeld w aar gewerkt wordt met een biologisch agens die is of w ordt ingedeeld in
groep 2,
b. indien sprake is van het gericht werken met een biologisch agens, anders dan dat bedoeld
onder a, en dat behoort tot een soort die bij ministeriële regeling is aangew ezen, gemeld tot
w elke soort het biologisch agens behoort.

2.

Voor de groepsindeling, bedoeld in het eerste lid, onder a, w ordt aangesloten bij de indeling in
risico-groepen van richtlijn nr. 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18
september 2000 betreffende de bescherming van de w erknemers tegen de risico's van
blootstelling aan biologische agentia op het w erk.

AFDELING 1.2. MELDING
Artikel 1.4
Als soorten biologische agentia als bedoeld in artikel 1.14a, eerste lid, onder b, van het besluit,
w orden aangewezen de soorten die in bijlage 3 zijn opgenomen.

Artikel 1.15
Degene die een inrichting drijf t verstrekt desgevraagd aan het bevoegd gezag binnen de door dat
bestuursorgaan gestelde redelijke termijn, voor zover hij daarover beschikt of redelijkerw ijs kan
beschikken, alle gegevens over stoffen en preparaten en producten waarin stoffen of preparaten zijn
verw erkt, die het bevoegd gezag redelijkerw ijs nodig heef t voor het stellen van maatw erkvoorschrif ten.
Artikel 1.16
1.

Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 w orden, indien sprake is van het opslaan, overslaan of
verw erken van afvalstoffen die van buiten de inrichting af komstig zijn, de volgende gegevens
gemeld:
a. de af valstoffen en de activiteiten met af valstoffen, bedoeld in onderdeel 28.10, onder 1° tot
en met 34° van onderdeel C, bijlage 1, bij het Besluit omgevingsrecht, en
b. per handeling per af valstof de maximale opslagcapaciteit en de verw erkingscapaciteit per
jaar.

2.

Indien de af valstoffen, bedoeld in het eerste lid, w orden ingezameld bij of w orden afgegeven door
een andere persoon dan degene die de inrichting drijf t, wordt bij de melding een beschrijving
gevoegd van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen als
bedoeld in artikel 2.14b.

Artikel 1.16a
Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 w ordt een rapport met de onderbouw ing van de gevolgen
voor de luchtkw aliteit gevoegd, indien sprake is van een inrichting als bedoeld in categorie 11 .1,
onderdeel b, van onderdeel C, van bijlage 1, bij het Besluit omgevingsrecht, voor zover het een
inrichting betref t voor het vervaardigen van betonmortel of betonwaren.
Artikel 1.17
1.

Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10, w ordt indien sprake is van een zuiveringtechnisch
w erk, een beschrijving gevoegd hoe invulling w ordt gegeven aan het bepaalde bij of krachtens
artikel 3.5b en artikel 3.5d.
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2.

Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10, w ordt indien sprake is van een inrichting voor het
vervaardigen of bew erken van voedingsmiddelen of dranken als bedoeld in artikel 3.137, een
beschrijving gevoegd hoe invulling w ordt gegeven aan artikel 3.140.

3.

Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10, w ordt indien sprake is van een inrichting voor de
verw erking van polyesterhars, een beschrijving gevoegd hoe invulling w ordt gegeven aan het
bepaalde bij of krachtens artikel 4.31c.

4.

Het bevoegd gezag kan binnen vier w eken na ontvangst van de melding, bedoeld in het eerste
en tw eede lid, indien onvoldoende aannemelijk is dat aan artikel 3.5b en artikel 3.5d,
respectievelijk artikel 3.140 w ordt voldaan, besluiten dat een rapport van een geuronderzoek
w ordt overgelegd.

5.

Een geuronderzoek als bedoeld in het vierde lid w ordt uitgevoerd overeenkomstig NTA 9065.

Artikel 1.17a
Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 w orden, indien sprake is van de oprichting van een
zuiveringtechnisch werk of de wijziging van een bestaand zuiveringtechnisch werk die de lozing van
dat w erk op een oppervlaktewaterlichaam beïnvloedt, tevens de volgende gegevens gemeld:
a. de ontw erpcapaciteit, uitgedrukt in inw onerequivalenten, en de toename van de ontw erpcapaciteit
tussen 1 september 1992 en het tijdstip van de melding,
b. het gemiddelde lozingsdebiet in kubieke meter per dag,
c. de maximale hydraulische aanvoer in kubieke meter per uur,
d. de te verw achten concentraties biochemisch zuurstofverbruik, chemisch zuurstofverbruik,
onopgeloste stoffen, totaal f osfor en totaal stikstof in het te lozen af valw ater in milligram per liter,
e. de resultaten van een immissietoets van de concentraties totaal fosfor en totaal stikstof,
uitgevoerd overeenkomstig een daartoe krachtens artikel 5.4, tw eede lid, van het Besluit
omgevingsrecht aangew ezen BBT-inf ormatiedocument (Handboek immissietoets: toetsing van
lozingen op ef f ecten voor het oppervlaktew ater), en
f . de te verw erken afvalstoffen die per as van buiten de inrichting w orden aangevoerd, de daarbij
toe te passen best beschikbare verwerkingstechnieken en het acceptatie- en verwerkingsbeleid.
Artikel 1.18
1.

Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 w orden, indien in de inrichting landbouw huisdieren
w orden gehouden in dierenverblijven, tevens de volgende gegevens verstrekt:
a. per dierenverblijf het aantal landbouw huisdieren per diercategorie en per
huisvestingssysteem, genoemd in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak
en veehouderij;
b. per dierenverblijf een beschrijving van het ventilatiesysteem;
c. per dierenverblijf w aarin dieren met een geuremissief actor worden gehouden:
1°. de inputgegevens van het verspreidingsmodel V-stacks vergunning, genoemd in de
regeling op grond van artikel 10 van de Wet geurhinder en veehouderij;
2°. een plattegrondtekening overeenkomstig de beschrijving van de binnen het dierenverblijf
toegepaste huisvestingssystemen, w aarop de emissiepunten en de ventilatoren met hun
diameter zijn aangegeven;
3°. een doorsnedetekening overeenkomstig de beschrijving van de binnen het dierenverblijf
toegepaste huisvestingssystemen, w aarop de goothoogte, de nokhoogte, de
emissiepunten en de ventilatoren zijn aangegeven.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op inrichtingen w aar minder dan 10 schapen, 5 paarden, 10
geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen en 10 overige landbouw huisdieren worden gehouden..

Artikel 1.19
Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10, w orden de inputgegevens voor het luchtkw aliteitsmodel
ISL3a verstrekt indien sprake is van het in huisvestingssystemen houden van:
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a.
b.
c.

d.

ten minste 500 en ten hoogste 1.200 vleesrunderen, behorend tot de diercategorieën A4 tot en
met A7, genoemd in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij;
ten minste 3.000 stuks pluimvee, voor zover er geen sprake is van een IPPC-installatie;
ten minste 900 varkens behorend tot de diercategorieën D1 tot en met D3, genoemd in de
regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij, voor zover er geen sprake
is van een IPPC-installatie;
ten minste 1.500 stuks pluimvee behorend tot de diercategorieën E1 tot en met E5, F1 tot en met
F4, G1, G2 en J1, genoemd in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en
veehouderij, 500 gespeende biggen behorend tot de diercategorie D.1.1, genoemd in de regeling
op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij of 500 landbouw huisdieren anders
dan pluimvee en gespeende biggen indien binnen de inrichting landbouw huisdieren van meer
dan een hoof dcategorie als bedoeld in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak
en veehouderij w orden gehouden.

Artikel 1.20
Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 of artikel 1.10a, w orden, voor lozen als bedoeld in de
artikelen 3.60, 3.61, 3.76, 3.77, 3.80, 3.83 en 3.105 afkomstig van biologische teelt, gegevens
verstrekt waaruit kan w orden afgeleid dat sprake is van biologische teelt.
Artikel 1.21
Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 w ordt, indien sprake is van een lozing in het vuilw aterriool
van zuurstofbindende stoffen met een jaargemiddelde vervuilingsw aarde van 5.000
inw onerequivalenten of meer, inzicht gegeven in de spreiding van de lozing over het jaar.
Artikel 1.21a
1.

Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 w orden, indien sprake is van het installeren van een
gesloten bodemenergiesysteem w aarop paragraaf 3.2.8 van toepassing is, tevens de volgende
gegevens gemeld:
a. de naam en het adres van degene die boringen of andere werkzaamheden ten behoeve van
de installatie uitvoert;
b. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:1.000 en voorzien van een noordpijl,
w aarop de ligging van het systeem ten opzichte van de omgeving is aangegeven;
c. de einddiepte w aarop het systeem zal w orden geïnstalleerd;
d. de x-y-coördinaten van het middelpunt van het systeem;
e. een onderbouw ing waaruit blijkt dat het in w erking hebben van het systeem niet leidt tot
zodanige interf erentie met een eerder geïnstalleerd bodemenergiesysteem dat het doelmatig
f unctioneren van een van de desbetreffende systemen kan w orden geschaad;
f . het energierendement, uitgedrukt als de SPF, dat het bodemenergiesysteem zal behalen bij
voorzien gebruik van het gebouw overeenkomstig de bestemming w aarvoor het systeem is
ontw orpen, blijkend uit een schrif telijke verklaring van de installateur;
g. het bodemzijdig vermogen van het systeem en de omvang van de behoef te aan w armte en
koude w aarin het systeem voorziet.

2.

Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 die w erkzaamheden als bedoeld in artikel 3.16p
betref t, worden de naam en het adres vermeld van degene die die w erkzaamheden verricht.

3.

Indien een gesloten bodemenergiesysteem is geïnstalleerd voor het tijdstip van inw erkingtreding
van paragraaf 3.2.8 en vanaf dat tijdstip vrijw illig een melding w ordt gedaan van het in w erking
hebben van dat systeem, worden bij de melding de volgende gegevens verstrekt:
a. de naam en het adres van degene die het systeem in w erking heef t;
b. een beschrijving van de kenmerken van het systeem;
c. de in het eerste lid, onderdelen b tot en met d, en g, bedoelde gegevens.
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Artikel 1.21b
1.

Bij een melding als bedoeld in artikel 1.10 w ordt een munitie-QRA gevoegd, die voldoet aan de
regels, gesteld krachtens artikel 2.6.7, vijf de lid, van het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening, indien sprake is van het binnen een inrichting die in gebruik is bij de Nederlandse of
een bondgenootschappelijke krijgsmacht:
a. oprichten van een voorziening w aarin gevaarlijke stoffen van de ADR klasse 1.1 of 1.2 of
meer dan 50 kilogram NEG van klasse 1.3 w orden opgeslagen;
b. uitbreiden van de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen van de ADR klasse 1.1 of 1.2
per opslagvoorziening;
c. uitbreiden van de hoeveelheid opgeslagen gevaarlijke stoffen van de ADR klasse 1.3 per
opslagvoorziening, indien na uitbreiding meer dan 50 kilogram NEG van deze klasse
aanw ezig is;
d. veranderen van de bouw kundige staat van een voorziening w aarin gevaarlijke stof fen van de
ADR klasse 1.1 of 1.2 of meer dan 50 kilogram NEG van klasse 1.3 w ordt opgeslagen.

Hoofdstuk 2. Algemene regels ten aanzien van alle activiteiten
AFDELING 2.1 ZORGPLICHT
Artikel 2
Deze af deling is van toepassing op degene die:
a. een inrichting type A of een inrichting B drijf t, of
b. een inrichting type C drijf t, voor zover deze afdeling betrekking heef t op activiteiten die verricht
w orden binnen de inrichting w aarop hoofdstuk 3 van toepassing is.
Artikel 2.1
1.

Degene die een inrichting drijf t en w eet of redelijkerw ijs had kunnen w eten dat door het in
w erking zijn dan w el het al dan niet tijdelijk buiten w erking stellen van de inrichting nadelige
gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden
voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt
die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerw ijs
van hem kan w orden gevergd.

2.

Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als
bedoeld in het eerste lid w ordt verstaan:
a. een doelmatig gebruik van energie;
b. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
bodemverontreiniging;
c. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van het grondw ater;
d. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de
verontreiniging van een oppervlaktew aterlichaam;
e. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
luchtverontreiniging;
f . het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau
beperken van geluidhinder;
g. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau
beperken van geurhinder;
h. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau
beperken van lichthinder;
i.
het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau
beperken van stofhinder;
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j.
k.

l.

m.
n.
o.
p.
q.

het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau
beperken van trillinghinder;
het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het beper ken van de nadelige
gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de
inrichting;
het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover
dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de
kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;
het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting;
de bescherming van de doelmatige w erking van de voorzieningen voor het beheer van
af valw ater;
het doelmatig beheer van af valw ater;
het doelmatig beheer van af valstoffen;
het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd gezag
aangew ezen gebieden.

3.

Het eerste en tw eede lid, onderdelen b, c, d, n, o en p, zijn van overeenkomstige toepassing op
degene die, anders dan vanuit een inrichting, loost ten gevolge van agrarische activiteiten dan
w el activiteiten die daarmee verband houden.

4.

Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en derde lid,
maatw erkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit besluit niet
uitputtend is geregeld. Deze maatw erkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de door degene
die de inrichting drijf t dan w el degene die loost, te verrichten activiteiten worden beschreven
alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten w orden verricht ter bepaling van de
mate w aarin de inrichting dan w el het lozen, bedoeld in het derde lid, nadelige gevolgen voor het
milieu veroorzaakt.

AFDELING 2.2. LOZINGEN
Artikel 2.1a
Deze af deling is van toepassing op degene die:
a. een inrichting type A of een inrichting B drijf t, of
b. een inrichting type C drijf t, voor zover binnen de inrichting activiteiten w orden verricht waarop
hoof dstuk 3 van toepassing is..
Artikel 2.2
1.

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

2.

In afw ijking van het eerste lid, onder a, is lozen op of in de bodem verboden, indien daarbij
stof fen zonder doorsijpeling door bodem of ondergrond in het grondw ater geraken.

3.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift bepalen dat het eerste en tw eede lid niet van
toepassing zijn en dat lozen op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het
transport van afvalw ater niet zijnde een vuilw aterriool is toegestaan indien het belang van de
bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van
de lozing daartegen niet verzet.
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4.

Bij maatw erkvoorschrif t als bedoeld in het derde lid kunnen voorw aarden worden gesteld met
betrekking tot:
a. de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van de lozing en het meten en registreren
daarvan;
b. te treffen maatregelen;
c. de duur van de lozing; en
d. de plaats van het lozingspunt.

5.

Het eerste lid, onder a, en het tw eede lid zijn niet van toepassing op lozen in de bodem w aaraan
in een vergunning op grond van artikel 6.4 of artikel 6.5, onderdeel b, van de Waterwet, dan wel
een vergunning op grond van een verordening van het waterschap voorschriften zijn gesteld.

6.

Indien een maatw erkvoorschrift als bedoeld in het derde lid een lozing betreft die aanzienlijke
gevolgen voor het milieu kan hebben, is op de voorbereiding van het maatw erkvoorschrif t
af deling 3.4 van de Algemene w et bestuursrecht van toepassing.

Artikel 2.2a
Indien er sprake is van een zodanige combinatie van meerdere activiteiten, dat een scheiding van het
af valw ater, afkomstig van die activiteiten, niet doelmatig is, kan het bevoegd gezag, indien het belan g
van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, op verzoek van de aanvrager bij
maatw erkvoorschrift aan het lozen voorwaarden stellen, die afw ijken van de voorw aarden die aan het
lozen als gevolg van een af zonderlijke activiteit bij of krac htens hoofdstuk 3 of 4 zijn gesteld.
Artikel 2.2b
1.

In afw ijking van artikel 2.2, eerste lid, is het lozen van spoelw ater ten gevolge van het boren ten
behoeve van een open bodemenergiesysteem op de bodem toegestaan.

2.

In afw ijking van artikel 2.2, eerste lid, is het lozen van spoelw ater ten gevolge van het ontwikkelen
en het onderhoud van een open bodemenergiesysteem in een voorziening voor de inzameling en
het transport van afvalw ater, niet zijnde een vuilw aterriool, toegestaan.

3.

Het lozen van spoelw ater ten gevolge van het ontwikkelen en het onderhoud van een open
bodemenergiesysteem vindt slechts dan in een vuilw aterriool plaats, indien lozen als bedoeld in
het tw eede lid, redelijkerw ijs niet mogelijk is.

4.

In afw ijking van artikel 2, onder b, is artikel 2.1 van toepassing op degene die een inrichting type
C drijf t ten aanzien van het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van
af valw ater op of in de bodem ten gevolge van een open bodemenergiesysteem.

Artikel 2.3
1.

Emissiemetingen ter controle op de naleving van de emissie-eisen voor het lozen w orden
uitgevoerd volgens:
a. NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 ten aanzien van arseen, barium, berylium, boor,
cadmium, chroom, cobalt, ijzer, koper, molybdeen, nikkel, lood, seleen, tin, tit aan, uranium,
vanadium, zilver en zink, w aarbij de ontsluiting van de elementen plaats vindt volgens NENEN-ISO 15587-1;
b. NEN-EN- ISO 12846 ten aanzien van kw ik;
c. NEN-EN- ISO 14403-1 of NEN-EN-ISO 14403-2 ten aanzien van vrij cyanide in af valw ater;
d. NEN-EN- ISO 15680 ten aanzien van benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en naf taleen;
e. NEN 6401 ten aanzien van vluchtige organohalogeenverbindingen;
f . NEN-EN- ISO 6468 ten aanzien van aromatische organohalogeenverbindingen;
g. NEN-EN- ISO 10301 ten aanzien van chlooretheen (vinylchloride), dichloormethaan,
tetrachlooretheen (PER), tetrachloormethaan, trichlooretheen, trichloormethaan, 1,1dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,2-dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, trans-1,2dichlooretheen 1,1,1-trichloorethaan en 1,1,2-trichloorethaan;
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h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

NEN 6676 ten aanzien van extraheerbare organohalogeenverbindingen;
NEN-EN- ISO 9377-2 ten aanzien van olie;
NEN-EN- ISO 17993 ten aanzien van polycyclische aromatische koolw aterstoffen;
ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2 ten aanzien van het biochemisch zuurstof verbruik;
NEN 6633 ten aanzien van het chemisch zuurstof verbruik;
NEN-EN- ISO 13395 ten aanzien van nitrietstikstof en nitraatstikstof;
NEN-ISO 5663 of NEN 6646 ten aanzien van organisch stikstof (Kjeldahlstikstof);
NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-ISO 15923-1:2013 ten aanzien van
ammoniumstikstof ;
NEN-ISO 5813 of NEN-EN-ISO 5814 ten aanzien van het zuurstofgehalte;
NEN-EN 872 ten aanzien van onopgeloste stoffen;
NEN-EN- ISO 15681-1 en NEN-EN-ISO 15681-2 ten aanzien van f osfor totaal;
NEN 6414 ten aanzien van temperatuur;
NEN-ISO 11083 ten aanzien van chroom VI.

2.

De monstername ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de
emissie-eisen voor het lozen w ordt uitgevoerd volgens NEN 6600-1 en de conservering van het
monster w ordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster w ordt niet gef iltreerd en de
onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.

3.

In afw ijking van het eerste en tw eede lid kunnen andere methoden voor emissiemetingen,
monstername en conservering worden gebruikt, indien deze gelijkw aardig zijn aan de in die leden
genoemde methoden.

AFDELING 2.3. LUCHT EN GEUR
Artikel 2.3a
1.

Deze af deling is van toepassing op degene die een inrichting type A, een inrichting type B of een
inrichting type C drijf t.

2.

In afw ijking van het eerste lid is deze af deling, met uitzondering van de artikelen 2.4, tw eede lid,
niet van toepassing op emissies naar de lucht van een IPPC-installaties indien en voor zover voor
de activiteit of het type productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn vastgesteld op
grond van artikel 13, vijf de en zevende lid, van de EU-richtlijn industriële emissies. Indien de
BBT-conclusie van toepassing is op een groep van stoffen, geldt de eerste volzin voor alle stoffen
die tot die groep van stoffen behoren.

3.

4.

In afw ijking van het eerste lid is artikel 2.5, tw eede, derde vijf de en zevende lid niet van
toepassing op emissies van stof fen voor zover in de hoof dstukken 3, 4 en 5 emissie-eisen aan
die stof fen zijn gesteld.
In afw ijking van het eerste lid is artikel 2.7a, eerste, tweede en vierde lid, niet van toepassing op
emissies van geur voor zover in hoof dstuk 3, 4 en 5 eisen aan geurhinder zijn gesteld.

5.

In afw ijking van het eerste lid is artikel 2.8 niet van toepassing op stoffen waarvoor op grond van
hoof dstuk 5 een monitoringsbepaling geldt.

6.

In afw ijking van het eerste lid zijn de artikelen 2.5, 2.6 en 2.8 niet van toepassing op emissies van
vluchtige organische stoffen uit oplosmiddeleninstallaties die vallen onder af deling 2.11.

Artikel 2.3b
1.

Voor de toepassing van deze afdeling w ordt onder een zeer zorgwekkende s tof verstaan: een
stof die voldoet aan een of meer van de criteria of voorwaarden, bedoeld in artikel 57 van EGverordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen.

2.

Bij ministeriële regeling w orden regels gesteld over zeer zorgwekkende stoffen.
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Artikel 2.4
1.

In afw ijking van artikel 2.3a, eerste lid, is dit artikel, met uitzondering van het achtste lid, onder b,
uitsluitend van toepassing op degene die een inrichting type C drijf t.

2.

Emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht worden zoveel mogelijk voorkomen dan
w el, indien dat niet mogelijk is, tot een minimum beperkt.

3.

Degene die een inrichting drijf t van w aaruit emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de
lucht plaatsvinden, overlegt elke vijf jaar inf ormatie aan het bevoegd gezag over:
a. de mate w aarin emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden;
b. de mogelijkheden om emissies van die stof fen te voorkomen dan w el, indien dat niet
mogelijk is, te beperken.

4.

In afw ijking van het derde lid, kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van
het milieu zich daartegen niet verzet, bij maatw erkvoorschrift toestaan dat:
a. aan de inf ormatieverplichting niet hoef t te worden voldaan indien naar het oordeel van het
bevoegd gezag de bijdrage van emissies uit de inrichting aan het maximaal toelaatbaar
risico, bedoeld in het vijf de lid, verw aarloosbaar is, of
b. de inf ormatieverplichting, rekening houdend met de meest relevante zeer zorgwekkende
stof fen, gefaseerd wordt uitgevoerd. Hierbij stelt het bevoegd gezag per stof een redelijke
termijn vast waarbinnen die inf ormatie w ordt aangeleverd.

5.

Indien bij activiteiten emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar de lucht plaatsvinden, leiden
de emissiew aarden van die stoffen, genoemd in artikel 2.5, niet tot overschrijding van het
maximaal toelaatbaar risiconiveau van de immissieconcentratie van die stof .

6.

Bij ministeriële regeling w orden ten behoeve van de bescherming van het milieu regels gesteld
over:
a. het opstellen van de programma’s voor het voorkomen dan w el, indien dat niet mogelijk is,
beperken van emissies van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in het derde lid;
b. het maximaal toelaatbaar risiconiveau en de vaststelling daarvan;
c. de bepaling van de immissieconcentratie, bedoeld in het vijf de lid.

7.

Indien voor een van de zeer zorgwekkende stoffen nog geen maximaal toelaatbaar risiconiveau
is vastgesteld, is het vijf de lid niet van toepassing op die stof tot het moment w aarop de
vaststelling plaatsvindt.

8.

Indien de geograf ische ligging, de plaatselijke milieuomstandigheden of de technische
kenmerken van de betrokken installatie daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag als het
belang van de bescherming van het milieu en het belang van het voorkomen dan w el voor zover
dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van luchtverontreiniging zich daartegen niet
verzetten, bij maatw erkvoorschrif t voor de stofcategorie ZZS voor zover het betreft:
a. een inrichting type C, emissiegrensw aarden vaststellen die afw ijken van de emissiew aarden,
bedoeld in het vijf de lid, dan w el afwijken van de emissiew aarden in de tabellen 2.5 en 2.6 of
de tijdelijk bij ministeriële regeling vastgestelde w aarden als bedoeld in artikel 2.5, zesde lid,
dan w el andere eisen stellen;
b. een inrichting type B, eisen stellen aan de situering en uitvoering van het af voerpunt van
emissies;
c. eisen stellen aan de emissies van dif f use bronnen.

9.

Verwijderd: in
Verwijderd: ,

Verwijderd: vijfde

Ten aanzien van de technische kenmerken, bedoeld in het achtste lid, w ordt onder meer rekening
gehouden met een afw ijkend emissiepatroon, de kosten en baten en een integrale afw eging van
de mogelijkheden voor emissiebeperking.

10. Dit artikel is, met uitzondering van het tw eede lid, het achtste lid en het negende lid, niet van
toepassing op de stoffen genoemd in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer.
11. De termijn van vijf jaar, genoemd in het derde lid, vangt aan:
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Verwijderd: en het achtste lid,
onderdeel b

a.
b.

op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 2.4. op de inrichting, of
in af w ijking van onderdeel a, voor een inrichting w aarvoor tot het toepassing worden van
artikel 2.4 voor die inrichting in een vergunning een afw ijkend tijdstip w as vastgelegd, op dat
afw ijkende tijdstip.

Artikel 2.17
1.

Als maximaal toelaatbaar risiconiveau van de immissieconcentratie van een zeer zorgwekkende
stof als bedoeld in artikel 2.4, zesde lid, onder b, van het besluit, geldt de grensw aarde in bijlage
13.

2.

Indien voor een zeer zorgwekkende stof geen grenswaarde is opgenomen in bijlage 13, w ordt die
grensw aarde vastgesteld volgens de procedure in bijlage 14.

Artikel 2.18
Bij het door middel van berekening bepalen van immissieconcentraties van zeer zorgwekkende
stof fen in de buitenlucht als bedoeld in artikel 2.4, zesde lid, onder c, van het besluit, bij inrichtingen:
a. w ordt gebruik gemaakt van gegevens met betrekking tot de:
1°. f ysieke kenmerken van de bron;
2°. kenmerken van de emissie, en
3°. kenmerken van de omgeving.
b. w orden de immissieconcentraties bepaald vanaf de grens van het terrein van de betreffende
inrichting.
Artikel 2.19
1.

Het door middel van berekening bepalen van de concentraties van zeer zorgwekkende stoffen,
bedoeld in artikel 2.18, vindt plaats volgens de standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal
Model, voor zover de desbetreffende situatie valt binnen het toepassingsgebied van die
rekenmethode.

2.

Van de standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal Model kan in overleg met het bevoegd gezag
w orden afgeweken mits de methode w aarmee w ordt afgeweken passend is en gelijkw aardig aan
de standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal Model.

3.

In situaties die buiten het toepassingsgebied van standaardrekenmethode 3 Nieuw Nationaal
Model vallen, w ordt in overleg met het bevoegd gezag een andere, passende methode
toegepast.

Artikel 2.20
De vermijdings- en reductieprogramma's van zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in artikel 2.4, zesde
lid, onder a, van het besluit, bevatten in ieder geval:
a. een overzicht van mogelijkheden en technieken ter voorkoming en ter beperking van de emissies;
b. met betrekking tot de technieken, bedoeld in onderdeel a, inf ormatie over:
1°. het rendement;
2°. de validatie;
c. inf ormatie over de bedrijf szekerheid en de kosten;
d. inf ormatie over afw enteleffecten.

Artikel 2.5
1.

Indien de som van de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende
massastromen van stoffen in de stofcategorieën ZZS, sA en gO naar de lucht binnen eenzelf de
stof klasse vanuit alle puntbronnen in de inrichting de in tabel 2.5 opgenomen grensmassastroom
van die stof klasse overschrijdt, is de emissieconcentratie van die stofklasse per puntbron niet
hoger dan de in tabel 2.5 opgenomen emissiegrensw aarde behorende bij die stof klasse.
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2.

Voor stofklassen S en sO geldt dat alle bronnen in de inrichting af zonderlijk:
a. ten hoogste 5 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de
onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van
stof fen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per
uur, of
b. ten hoogste 20 mg/Nm3 emitteren, indien de massastroom van een stof of de som van de
onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van
stof fen binnen deze stofklasse vanuit al die puntbronnen, kleiner is dan 200 gram per uur.

3.

Indien voor een bron geen f iltrerende afscheider kan worden toegepast, emitteert deze bron in
afw ijking van het tw eede lid, onderdeel a, af zonderlijk ten hoogste 20 mg/Nm3.

4.

Onverminderd het eerste lid is voor de stof categorieën ZZS, sA en gO in tabel 2.5 een
emissiegrensw aarde voor alle bronnen af zonderlijk van toepassing indien:
a. de gedurende één uur optredende massastromen van stoffen uit een stofklasse genoemd in
tabel 2.5 samen met de gedurende hetzelf de uur optredende massastromen van stoffen uit
de eerstvolgende hogere stofklasse genoemd in die tabel, vanuit alle puntbronnen in de
inrichting de in die tabel genoemde grensmassastroom van de laatstbedoelde stofklasse
overschrijdt. De emissieconcentratie van deze stofklassen per puntbron is in dit geval niet
hoger dan de in tabel 2.5 opgenomen emissiegrensw aarde behorende bij de hogere
stof klasse;
b. de gedurende één uur optredende massastromen van af zonderlijke stof klassen binnen één
stof categorie samen vanuit alle puntbronnen in de inrichting de in tabel 2.5 genoemde
grensmassastroom van de hoogste stofklasse genoemd in die tabel van die stof categorie
overschrijdt. De emissieconcentratie van deze stofcategorie per puntbron is in dit geval niet
hoger dan de in tabel 2.5 opgenomen emissiegrensw aarde behorende bij de hoogste
stof klasse.

5. Indien de onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen
van een stof in de stofcategorie gA naar de lucht vanuit alle puntbronnen in de inrichting de in
tabel 2.5 opgenomen grensmassastroom van die stof klasse overschrijdt, is de emissieconcentratie van die stof per puntbron niet hoger dan de in tabel 2.5 opgenomen emissiegrensw aarde
behorende bij die stof .
6.

Voor stoffen die in een andere stofklasse of stofcategorie worden ingedeeld kunnen, in af w ijking
van de w aarden genoemd in tabel 2.5 en 2.6, indien het belang van de bescherming van het
milieu zich daartegen niet verzet, bij ministeriële regeling voor de betreffende stof tijdelijk andere
w aarden worden vastgesteld.

7.

Indien in hoof dstuk 4 of bij ministeriële regeling als bedoeld in het vijf de lid, eisen zijn gesteld aan
de emissie van stoffen in de stof categorie ZZS w ordt ten aanzien van de berekeningen in het
eerste en vierde lid gerekend met de af w ijkende massastroom en emissiegrensw aarde z oals
opgenomen in de betref fende artikelen van hoof dstuk 4 of in de betreffende artikelen van de
ministeriële regeling.
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Verwijderd: 5

Verwijderd: 6

Verwijderd: ¶
Tabel 2.5¶
Stofcategorie

Artikel 2.6
Indien de massastroom van een bron op jaarbasis kleiner is dan de in tabel 2.6 genoemde
vrijstellingsgrens gelden in af w ijking van artikel 2.5 en de emissiegrensw aarden voor stoffen waarvoor
in hoof dstuk 4 eisen aan emissies naar de lucht zijn gesteld, de daarin genoemde
emissiegrensw aarden niet voor de emissie van die bron.
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...

Verwijderd: ¶
Tabel 2.6¶
Stofcategorie

Artikel 2.7
1.

Indien de geograf ische ligging, de plaatselijke milieuomstandigheden of de technische
kenmerken van de betrokken installatie daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag de
emissiegrensw aarden voor de stofcategorieën S, sO, sA, gA en gO, bedoeld in de artikelen 2.5
en 2.6, met uitzondering van de emissiegrensw aarden voor stoffen waarvoor in de hoof dstukken
3, 4 en 5 eisen aan emissies naar de lucht zijn gesteld, bij maatw erkvoorschrift niet van
toepassing verklaren en andere emissiegr enswaarden vaststellen dan w el andere eisen stellen
om luchtverontreiniging te voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is zoveel mogelijk te
beperken.

2. Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift voor de stofcategorieën S, sO, sA, gA en gO,
bedoeld in de artikelen 2.5 en 2.6, eisen stellen aan emissies van dif f use bronnen.

Verwijderd: 6
Verwijderd: en
Verwijderd: dan wel eisen stellen
aan emissies van diffuse bronnen
Verwijderd: Daarbij worden in de
inrichting ten minste de voor de
inrichting in aanmerking komende
beste beschikbare technieken
toegepast.

3. Bij maatw erkvoorschrif ten op grond van het eerste en tweede lid w orden in de inrichting ten minste
de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken toegepast.
4.

Ten aanzien van de technische kenmerken w ordt onder meer rekening gehouden met een
afw ijkend emissiepatroon, kosteneffectiviteit en integrale afweging van de mogelijkheden voor
emissiebeperking.

5.

Het bevoegd gezag stelt de kosteneffectiviteit van maatregelen vast volgens de rekenmethode in
bijlage 2 en de w aarden, bedoeld in het zesde tot en met achtste lid.

6.

Een maatregel met betrekking tot emissies van stikstofoxiden (NOx ), zwaveldioxide (SO2),
vluchtige organische stoffen (VOS) of totaal stof is in ieder geval kosteneffectief indien de
berekende w aarde lager is dan de laagste waarde van het afwegingsgebied in tabel 2.7.

Verwijderd: 2

Verwijderd: 3
Verwijderd: vierde
Verwijderd: zesde
Verwijderd: 4

Tabel 2.7

Afwegingsgebied (€/kg)
NOx

5 – 20

SO2

5 – 10

VOS

8 – 15

Stof

8 – 15

7.

Een maatregel met betrekking tot de emissie van de stoffen, bedoeld in het zesde lid, is niet
kostenef fectief indien de berekende w aarde hoger is dan de hoogste waarde van het
afw egingsgebied in tabel 2.7.

8.

Indien de berekende kosteneffectiviteit van een maatregel, met betrekking tot de emissie van de
stof fen, bedoeld in het zesde lid, binnen het afw egingsgebied van tabel 2.7 ligt, bepaalt het
bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift of die maatregel in een individueel geval kostenef fectief
is.

9.

Indien een maatw erkvoorschrift, als bedoeld in het eerste lid, w ordt vastgesteld kan het bevoegd
gezag besluiten dat door degene die de inrichting drijf t een rapport van een onderzoek naar de
beschikbaarheid van maatregelen w ordt overgelegd om te kunnen voldoen aan de artikelen 2.5
en 2.6.

10. Het bevoegd gezag kan tevens, in het belang van de bescherming van het milieu,
maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot het controleren van emissies naar de lucht,
bedoeld in de artikelen 2.5 en 2.6, en alle activiteiten w aarvoor bij of krachtens de hoofdstukken 3
en 4 eisen aan emissies naar de lucht zijn gesteld indien:
a. de inrichting een andere maatregel heef t gekozen dan de maatregel die is erkend op grond
van de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 1.7;
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Verwijderd: 5
Verwijderd: vierde

Verwijderd: 6
Verwijderd: vierde

Verwijderd: 7

Verwijderd: 8

...

b.

c.
d.

de toegepaste emissiebeperkende techniek in combinatie met de geëmitteer de stoffen leidt
tot hoge storinggevoeligheid, er veel onderhoud nodig is dan w el er veel f luctuaties zijn in de
aard en grootte van de emissies;
de grootte en aard van de emissies daartoe aanleiding geven, of
de grootte van de emissies die kunnen optreden bij storing aan de emissiebeperkende
techniek, daartoe aanleiding geven.

11. Het bevoegd gezag kan tevens, in het belang van de bescherming van het milieu,
maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot het onderhoud en de controle van een
emissiebeperkende techniek die door degene die de inrichting drijf t, wordt ingezet om aan de
artikelen 2.5, 2.6, 3.26b, 3.38, 3.141, 3.143, 4.21, 4.23, 4.27a, 4.29, 4.31b, 4.33 tot en met 4.35,
4.40 tot en met 4.42, 4.44 tot en met 4.46, 4.50, 4.54, 4.54a, 4.58, 4.60, 4.62, 4.65, 4.68, 4.74b,
4.74f , 4.74j, 4.74s, 4.94, 4.94g, 4.103aa, 4.103d, 4.119 en 4.125 te voldoen indien geen of naar
de mening van het bevoegd gezag onvoldoende onderhoud is verricht aan de
emissiebeperkende techniek.
Artikel 2.7a
1.

Indien bij een activiteit emissies naar de lucht plaatsvinden, wordt daarbij geurhinder bij
geurgevoelige objecten voorkomen, dan w el voor zover dat niet mogelijk is w ordt de geurhinder
tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

2.

Het bevoegd gezag kan, indien het redelijk vermoeden bestaat dat niet aan het eerste lid w ordt
voldaan, besluiten dat een rapport van een geuronderzoek wordt overgelegd. Een geuronderzoek
w ordt uitgevoerd overeenkomstig de NTA 9065.

3.

Bij het bepalen van een aanvaardbaar niveau van geurhinder wordt ten minste rekening
gehouden met de volgende aspecten:
a. de bestaande toetsingskaders, waaronder lokaal geurbeleid;
b. de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
c. de aard, omvang en w aardering van de geur die vrijkomt bij de betreffende inrichting;
d. de historie van de betref fende inrichting en het klachtenpatroon met betrekking geurhinder;
e. de bestaande en verw achte geurhinder van de betreffende inrichting, en
f . de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in de inrichting.

4.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder ter plaatse van een of meer geurgevoelige
objecten een aanvaardbaar hinderniveau overschrijdt, bij maatw erkvoorschrift:
a. geuremissiew aarden vaststellen;
b. bepalen dat bepaalde geurbelastingen ter plaatse van die objecten niet w orden
overschreden, of
c. bepalen dat technische voorzieningen in de inrichting w orden aangebracht of gedragsregels
in de inrichting in acht w orden genomen om de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau te
beperken.

5.

Indien een maatw erkvoorschrift als bedoeld in het vierde lid w ordt vastgesteld, kan het bevoegd
gezag besluiten dat door degene die de inrichting drijf t een rapport van een onderzoek naar de
beschikbaarheid van technische voorzieningen en gedr agsregels wordt overgelegd waaruit blijkt
dat aan het eerste lid w ordt voldaan.

Artikel 2.8
1.

Indien bij ministeriële regeling op grond van artikel 1.7 is bepaald dat daarbij aangegeven
maatregelen ter bescherming van het milieu kunnen w orden toegepast maar degene die de
inrichting drijf t op een andere w ijze voldoet aan de eisen ten aanzien van emissies naar de lucht
van stoffen die bij of krachtens de hoofdstukken 3, 4 of 5 zijn gesteld:
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Verwijderd: 9

a.

b.

w ordt op verzoek van het bevoegd gezag eenmalig aangetoond dat de grensmassastromen
zoals bedoeld in artikel 2.5 en in de hoof dstukken 3, 4 of 5 vanwege het in w erking zijn van
de inrichting, niet overschreden worden, of
w ordt op verzoek van het bevoegd gezag, indien één of meer grensmassastromen als
bedoeld in de hoof dstukken 3, 4 en 5 w orden overschreden, eenmalig aangetoond of wordt
voldaan aan de emissie-eisen dan w el een op grond van artikel 2.7, eerste lid, gestelde eis
ten aanzien van stoffen waarvoor in de artikelen 3.38, 3.43, 4.21, 4.23, 4.27, 4.29, 4.33 tot
en met 4.35, 4.40 tot en met 4.42, 4.44 tot en met 4.46, 4.50, 4.54, 4.54a, 4.58, 4.60, 4.62,
4.65, 4.68, 4.74b, 4.74f, 4.94, 4.94g, 4.103a, 4.103d, 4.119 en 4.125, eisen ten aanzien van
emissies naar de lucht zijn gesteld door middel van een emissiemeting, dan w el door middel
van een emissieberekening mits dit is goedgekeurd door het bevoegd gezag, met
uitzondering van bronnen w aarvan is aangetoond dat de massastroom lager is dan de
vrijstellingsgrens, bedoeld in artikel 2.6.

2.

Het eerste lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing op een verandering van de
inrichting indien de verandering naar verwachting zal leiden tot een signif icante toename van de
emissie.

3.

Indien op grond van artikel 2.5 en artikel 2.6 emissiegrensw aarden gelden dan w orden de
emissies gecontroleerd op basis van een controleregime als bedoeld in tabel 2.8.

Tabel 2.8

storingsfactor F

Controleregime

Mogelijke controlevormen

F<3

0

ERP’s cat. B

3 < F < 30

1

Meting eenmalig + ERP’s cat. B

30 < F < 300

2

Meting 1 x per 3 jaar + ERP’s cat. B

300 < F < 3.000

3

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

F > 3.000

4

Continue meting of
ERP’s cat. A of
Meting 2 x per jaar + ERP’s cat. B

4.

De controle van emissies w ordt gebaseerd op de grootte van de storingsfactor, bedoeld in tabel
2.8. Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich
daartegen niet verzet, bij maatw erkvoorschrif t van de in tabel 2.8 opgenomen controlevormen
afw ijken.

5.

Voor zover de controlevorm een ERP voorschrijf t, toont de drijver van de inrichting aan:
a. w elke ERP’s dienen om de emissies van een specif ieke component te controleren;
b. binnen w elke grenzen van de waarden van de ERP’s w ordt voldaan aan de emissie-eisen.

6.

De metingen van emissies w aarvoor grenswaarden gelden als bedoeld in artikel 2.5 en in de
hoof dstukken 3 en 4 w orden uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerde meetinstantie. Het
bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet
verzet, bij maatw erkvoorschrift hiervan afwijken.

7.

Voor de resultaten van emissiemetingen of controle van ERP’s geldt dat:
a. deze w orden vastgelegd in een rapport;
b. de resultaten van emissiemetingen w orden gerapporteerd bij standaard luchtcondities voor
temperatuur en druk, en bij droog af gas;
c. de resultaten van emissiemetingen w orden gecorrigeerd voor de meetonzekerheid;
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d.

e.
f.
g.
8.

emissies van verbrandingsprocessen worden herleid op af gas met een volumegehalte aan
zuurstof van:
1°. 6 procent, indien het een stookinstallatie met vaste brandstof betreft;
2°. 3 procent, indien het een stookinstallatie met een gasvormige of vloeibare brandstof
betref t, of
3°. het gehalte dat het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift heeft vastgelegd.
het resultaat van afzonderlijke emissiemetingen de emissiegrensw aarde niet mag
overschrijden;
de daggemiddelde w aarde van de emissieconcentratie, bepaald op basis van het resultaat
van continu metingen, niet hoger mag zijn dan de emissiegrensw aarde, en
geen van de half uurgemiddelde w aarden, als resultaat van continu metingen, hoger mag zijn
dan het dubbele van de emissiegrensw aarde.

De metingen, bedoeld in het eerste lid, onder b, en in het vierde lid, met inbegrip van
berekeningen en bepalingen van ERP’s, de registratie en rapportage van de meting, voldoen, ten
behoeve van de bescherming van het milieu, aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

Artikel 2.21
Een meting als bedoeld in artikel 2.8, achtste lid, van het besluit voldoet aan de artikelen 2.22 en 2.2 3.
Artikel 2.22
1.

De concentraties van componenten in de af gassen worden bepaald door continue meting of
af zonderlijke metingen onder procescondities die representatief zijn voor de normale
bedrijf svoering.

2.

De metingen bemonsteringen en analyses van de parameters die nodig zijn voor het bepalen of
w ordt voldaan aan de emissiegrensw aarden alsmede de andere metingen en berekeningen die
zijn voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:
a. emissiemeting en analyse:
1°. stikstof oxiden (NOx ): NEN-EN 14792;
2°. stikstof oxiden (NOx ) continumeting: NEN-ISO 10849;
3°. zw aveldioxide (SO2): NEN-EN 14791;
4°. onverbrande koolw aterstoffen (Cx Hy ): NEN-EN 12619;
5°. totaal stof : NEN-EN 13284-1 of NEN-EN 13284-2;
6°. zuurstof (O2): NEN-EN 14789;
7°. chroom VI -verbindingen: ISO 16740;
8°. zw are metalen: NEN-EN 14385;
9°. zoutzuur: NEN-EN 1911-1, 1911-2 en 1911-3;
10°. w aterstoffluoride: NEN-ISO 15713;
11°. ammoniak: NEN 2826;
12°. individuele gasvormige organische componenten: NPR-CEN/TS 13649;
13°. dioxines en f uranen: NEN-EN 1948 deel 1, 2 en 3;
14°. kw ik: NEN-EN 13211;
15°. vocht: NEN-EN 14790;
16°. debiet: NEN-EN- ISO 16911 deel 1 en 2;
b. meetlocatie, monstername en rapportage van de stoffen, genoemd onder a: NEN-EN 15259.
c. kw aliteitsborging van continue metingen: NEN-EN 14181.

3.

Een af zonderlijke meting als bedoeld in het eerste lid bestaat uit drie deelmetingen van een half
uur, tenzij een langere bemonsteringstijd voortvloeit uit de meetmethode of de representatieve
w ijze van bemonsteren. Het resultaat van de af zonderlijke emissiemeting is het gemiddelde van
de deelmetingen, verminderd met de gerapporteerde meetonzekerheid of met een
standaardw aarde voor de meetonzekerheid.
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Verwijderd: NEN-EN 13649

4.

Een continue meting vindt plaats door:
a. een rechtstreekse continue meting van de concentratie in het af gas, of
b. een continue meting van de parameters van de voor de installatie vastgestelde
uitw orpkarakteristiek.

5.

Het resultaat van een continue meting is de verzameling van half -uursgemiddelde of
etmaalgemiddelden, verminderd met de gerapporteerde meetonzekerheid of met een
standaardw aarde voor de meetonzekerheid.

6.

Bij het uitvoeren van handelingen als bedoeld in het tw eede lid, onderdeel a, onder 12, kan tot 1
juli 2018 NEN-EN 13649 w orden toegepast.

Artikel 2.23
1.

Het bevoegd gezag bepaalt de meetonzekerheid op basis van de 95% -betrouwbaarheidsinterval
van individuele w aarnemingen. Bij het bepalen van de meetonzekerheid w ordt het gemiddelde
van de deelmetingen, bedoeld in artikel 2.22, gecorrigeerd voor het aantal deelmetingen. De
meetonzekerheid w ordt berekend als percentage van de grenswaarde.

2.

Voor de elementen, genoemd in tabel 2.23, bedraagt de maximale meetonzekerheid als
percentage van de emissiegrensw aarde niet meer dan de in t abel 2.23 opgenomen percentages.

Tabel 2.23
Elementen

Meetonzekerheid (%)

SO2

20

NOx

20

Stof

30

totaal stof (stofklasse S)

30

Ov erige componenten

40

Debiet

20

Artikel 2.8a
Voor een inrichting type C w aarvoor onmiddellijk vooraf gaand aan het tijdstip van het van toepassing
w orden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichtingen een
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht in w erking en onherroepelijk w as, worden de geurvoorschrif ten van die
vergunning in afw ijking van artikel 6.1, eerste lid, na het van toepassing worden van dit besluit of een
deel daarvan op een activiteit in die inrichtingen, tot 1 januari 2021 aangemerkt als
maatw erkvoorschriften, mits de geurvoorschrif ten van de vergunning vallen binnen de bevoegdheid
van het bevoegd gezag tot het stellen van maatw erkvoorschriften en voor zover dit besluit op de
inrichting van toepassing is.

AFDELING 2.4. BODEM
Artikel 2.8b
1.

Deze af deling is van toepassing op degene die:
a. een inrichting type A of een inrichting type B drijf t of een inrichting type C w aartoe een IPPCinstallatie behoort, of
b. een inrichting type C drijf t w aartoe geen IPPC-installatie behoort, voor zover binnen de
activiteiten w orden verricht waarop hoofdstuk 3 van toepassing is.
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2.

Voor zover het betreft een inrichting type C w aartoe een IPPC-installatie behoort, is in af w ijking
van het eerste lid, onder a, artikel 2.11, eerste lid, niet van toepassing.

Artikel 2.9
1.

Indien in een inrichting een bodembedreigende activiteit w ordt verricht worden
bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen getrof fen waarmee
een verw aarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd.

2.

De bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen voldoen aan de
bij ministeriële regeling gestelde eisen in verband met de goede w erking van die voorzieningen
en maatregelen, en omtrent de controle van die eisen alsmede aan de bij ministeriële regeling
gestelde eisen in verband met de mogelijkheid om bodemverontreiniging te kunnen signaleren.

3.

In de bij ministeriële regeling te bepalen gevallen zendt degene die de inrichting drijf t de
resultaten van het onderzoek in verband met de mogelijkheid om bodemverontreiniging te
kunnen signaleren, bedoeld in het tw eede lid, aan het bij die regeling aangegeven
bestuursorgaan.

Artikel 2.9a
1.

In afw ijking van artikel 2.9 kan het bevoegd gezag op aanvraag bij maatw er kvoorschrift bepalen
dat een aanvaardbaar bodemrisico w ordt gerealiseerd, indien:
a. voor 1 januari 2008 binnen een inrichting een bodembedreigende activiteit w erd uitgevoerd,
of
b. tot het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan, binnen een inrichting een
bodembedreigende activiteit w erd uitgevoerd en voor die inrichting een vergunning in
w erking en onherroepelijk w as.

2.

Een maatw erkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid kan slechts w orden gesteld indien het
realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico redelijkerw ijs niet kan w orden gevergd en is
voldaan aan het derde lid.

3.

Bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, w ordt een plan van aanpak gevoegd, waarin ten minste
is vastgelegd:
a. de w ijze w aarop het monitoringssysteem w ordt uitgevoerd;
b. de bodemkw aliteit op dat moment, zoals die is onderzocht en vastgelegd door een persoon
of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit
bodemkw aliteit;
c. de w ijze w aarop en de termijn w aarbinnen eventueel optredende verontreiniging of
aantasting van de bodem w ordt hersteld door een persoon of instelling die daartoe beschikt
over een erkenning op grond van het Besluit bodemkw aliteit;
d. de kosten die daarvoor worden geraamd en de w ijze waarop hiervoor financiële zekerheid
w ordt gesteld.

4.

Het plan van aanpak, bedoeld in het derde lid, w aarmee het bevoegd gezag heeft ingestemd
maakt deel uit van het maatw erkvoorschrift.

5.

Onder een aanvaardbaar bodemrisico als bedoeld in het eerste lid w ordt verstaan: een situatie
als bedoeld in de NRB w aarin een bodemrisico aanvaardbaar is gemaakt middels een
monitoringssysteem en door het anticiperen op het beperken en zoveel mogelijk ongedaan
maken van eventueel optredende verontreiniging of aantasting van de bodem.

6.

Het monitoringssysteem als bedoeld in het derde en vijf de lid voldoet aan bijlage 3 van deel 3 van
de NRB en w ordt uitgevoerd door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een
erkenning op grond van het Besluit bodemkw aliteit.
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Artikel 2.10
1.

Om een verw aarloosbaar bodemrisico te realiseren voldoet een ondergrondse opslagtank aan de
bij ministeriële regeling gestelde eisen in verband met:
a. de goede w erking van die opslagtank;
b. de mogelijkheid om bodemverontreiniging te kunnen signaleren.

2.

Een kathodische bescherming voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen in verband
met de goede w erking van die bescherming.

Artikel 2.11
1.

Indien in de inrichting een bodembedreigende activiteit w ordt verricht, wordt uiterlijk binnen drie
maanden na oprichting van de inrichting, een rapport met de resultaten van een onderzoek naar
de bodemkw aliteit toegestuurd aan het bevoegd gezag.

2.

Het bevoegd gezag kan maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot het uitvoeren van een
onderzoek naar de bodemkw aliteit bij een verandering van de inrichting, indien het gelet op de
aard of de mate w aarin de inrichting verandert, nodig is de bodemkw aliteit vast te leggen met het
oog op een mogelijke aantasting of verontreiniging van de bodem die kan of is ontstaan door een
bodembedreigende activiteit.

3.

Indien in de inrichting een bodembedreigende activiteit is verricht wordt uiterlijk binnen zes
maanden na beëindiging van de inrichting of de IPPC-installatie of na beëindiging van het
opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of pekel in een ondergrondse opslagtank, een
rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkw aliteit toegezonden aan het
bevoegd gezag. In dit rapport wordt ten minste vermeld:
a. de naam en adres van degene die het onderzoek heef t verricht;
b. de w ijze w aarop het onderzoek is verricht;
c. de aard en de mate van de aangetroffen verontreinigende stoffen en de herkomst daarvan;
d. de mate w aarin de bodemkw aliteit is gew ijzigd ten opzichte van de situatie bij de opricht ing
of de verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd in een rapport;
e. de w ijze w aarop en de mate w aarin de bodemkw aliteit w ordt hersteld als bedoeld in het
vijf de lid.

4.

De onderzoeken en rapporten, bedoeld in het eerste, tweede en derde lid, w orden uitgevoerd
onderscheidenlijk opgesteld door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een
erkenning op grond van het Besluit bodemkw aliteit.

5.

Indien uit het rapport, bedoeld in het derde lid, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in
de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijf t er zorg voor dat
binnen zes maanden na toezending van dat rapport aan het bevoegd gezag de bodemkw aliteit is
hersteld tot:
a. de situatie bij oprichting of verandering van de inrichting voor zover die situatie is vastgelegd
in een rapport;
b. de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit bodemkw aliteit indien er geen rapport als
bedoeld in onderdeel a beschikbaar is.
Herstel vindt plaats voor zover dat met de beste beschikbare technieken redelijkerw ijs haalbaar
is.

6.

Het herstel van de bodemkw aliteit als bedoeld in het vijf de lid geschiedt door een persoon of een
instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkw aliteit .

7.

Degene die de inrichting drijf t meldt de aanvang en de af ronding van de w erkzaamheden,
bedoeld in het vijf de lid, direct aan het bevoegd gezag.
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8.

De onderzoeken, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, voldoen aan NEN 5740 en richten
zich uitsluitend op de bodembedreigende stof fen die door de werkzaamheden ter plaatse een
bedreiging voor de bodemkw aliteit vormen of vormden en op de plaatsen w aar
bodembedreigende activiteiten plaatsvinden, zullen plaatsvinden dan w el hebben
plaatsgevonden.

9.

Een aanw ezige vloeistofdichte vloer of verharding w ordt ten behoeve van het onderzoek, bedoeld
in het eerste lid of tw eede lid, niet doorboord of anderszins aangetast.

10. Bij ministeriële regeling kunnen bodembedreigende activiteiten w orden aangewezen w aarop dit
artikel geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is.

§ 2.1.1. Bodem beschermende maatregelen
Artikel 2.1
1.

Een binnen de inrichting als bodembeschermende voorziening toegepaste vloeistofdichte vloer of
verharding of geomembraanbaksysteem is overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit
bodemkw aliteit aangew ezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een instelling, die
daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op een vloeistof dichte vloer of verharding die niet
inspecteerbaar is als bedoeld in AS 6700. Een dergelijke voorziening w ordt eens per zes jaar
beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig een door het bevoegd gezag goedgekeurde wijze.
Het vijf de lid is daarop van overeenkomstige toepassing.

3.

De eerste beoordeling en goedkeuring vindt in af w ijking van het eerste lid, plaats binnen zes jaar
na aanleg, indien de vloeistof dichte vloer of verharding, bedoeld in het eerste lid, is aangelegd
overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument
door een bedrijf dat daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

4.

Een vloeistof dichte vloer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt ten minste eens
per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid.

5.

Degene die de inrichting drijf t draagt zorg voor:
a. reparatie en regelmatig onderhoud van de vloeistof dichte vloer of verharding en
geomembraanbaksysteem overeenkomstig paragraaf 3.3 van deel 3 van de NRB, en
b. een jaarlijkse controle van de bodembeschermende voorziening overeenkomstig bijlage 6
behorende bij AS 6700.

6.

Een vloeistof dichte vloer of verharding of een geomembraanbaksysteem wordt opnieuw
beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig het eerste lid, indien de reparatie, het regelmatig
onderhoud of de controle, bedoeld in het vijf de lid, niet of niet overeenkomstig dat lid is
uitgevoerd of indien een tijdens een controle geconstateerd gebrek niet is gerepareerd.

7.

Het eerste lid is niet van toepassing op een geomembraanbaksysteem dat voor 1 december 2001
is aangelegd en voldoet aan de volgende voorw aarden:
a. de toegepaste f olie is productbestendig, is gemaakt van hoge dichtheid polyetheen (HDPE)
of f olie van een gelijkw aardige kw aliteit, heef t een dikte van ten minste 1 mm en is
gecertif iceerd op grond van BRL K537;
b. voor het geomembraanbaksysteem is een legplan voorhanden met een aanduiding van de
lasnaden en doorvoeren, een Rol Testdata rapport, lasrapporten en een lasproefrapport;
c. iedere zes maanden vindt een visuele controle plaats van de verharding die zich boven het
geomembraanbaksysteem bevindt; bij constatering van een morsing van een grote
hoeveelheid vloeibare brandstoffen vindt binnen drie maanden een bemonstering plaats van
de peilbuizen als bedoeld in artikel 2.2, vierde lid.
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Artikel 2.2
1.

Indien een geomembraanbaksysteem als bodembeschermende voorziening is toegepast, waarop
op grond van artikel 6.2 het eerste lid van artikel 2.1 niet van toepassing is, w orden twee
grondw aterpeilbuizen geïnstalleerd overeenkomstig paragraaf 1.3 van bijlage 3 van deel 3 bij de
NRB zodat bodemverontreiniging door vloeibare brandstoffen kan worden gesignaleerd.

2.

Indien stoffen als bedoeld in artikel 3.29 van het besluit w orden opgeslagen in een ondergrondse
opslagtank of betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt, w ordt per
opslagtank of constructie ten minste één grondw aterpeilbuis geïnstalleerd overeenkomstig
paragraaf 1.3 van bijlage 3 bij deel 3 van de NRB. Indien er meerdere opslagtanks of constructies
zijn, w ordt per groep van drie opslagtanks of constructies, die binnen tien meter van elkaar zijn
gelegen, ten minste één grondw aterpeilbuis geïnstalleerd.

3.

Het tw eede lid is niet van toepassing op een ondergrondse opslagtank, die:
a. dubbelw andig is uitgevoerd met een systeem voor lekdetectie in de w and, of
b. in een af gedekte betonnen bak is geplaatst met een systeem voor lekdetectie in deze bak
die zich onder de opslagtank bevindt.
Het systeem voor lekdetectie voldoet en wordt ten minste eenmaal per jaar beoordeeld en
goedgekeurd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen
normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond
van dat besluit.

4.

De grondw aterpeilbuizen als bedoeld in het eerste en tw eede lid, w orden zo vaak als de
omstandigheden daartoe aanleiding geven, doch ten minste eens per jaar bemonsterd
overeenkomstig NEN 5744. Bij bemonstering van grondw aterpeilbuizen bij een ondergrondse
opslagtank met vloeibare brandstof of afgewerkte olie w orden de monsters onderzocht op
aanw ezigheid van minerale oliecomponenten overeenkomstig NEN-EN-ISO 9377-2, vluchtige
aromaten (BETX) volgens NEN-EN-ISO 15680 en, voor zover er sprake is van de opslag van
lichte olie, tevens op MTBE en ETBE door een laboratorium, dat daartoe beschikt over een
erkenning op grond van het Besluit bodemkw aliteit. Bij bemonstering van grondw aterpeilbuizen
bij de opslag van pekel in een ondergrondse opslagtank of betonnen constructie die geheel of
gedeeltelijk ondergronds ligt, w orden de monsters op aanw ezigheid van chloride onderzocht
overeenkomstig NEN-EN-ISO 15682 door een laboratorium, dat daartoe beschikt over een
erkenning op grond van het Besluit bodemkw aliteit.

5.

De installatie van een grondw aterpeilbuis als bedoeld in het eerste en tw eede lid, en de
bemonstering als bedoeld in het vierde lid, vinden plaats door een bedrijf , dat daartoe beschikt
over een erkenning op grond van het Besluit bodemkw aliteit.

6.

Degene die de inrichting drijf t, zendt de gegevens van de bemonstering en analyse van de
grondw aterpeilbuizen ten aanzien van de stoffen MTBE en ETBE, bedoeld in het vierde lid,
terstond door aan het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet
bodembescherming, indien:
a. de geanalyseerde w aarde van de MTBE- of ETBE-verontreiniging hoger is dan 1 microgram
per liter, voor zover de inrichting is gelegen in een grondw aterbeschermingsgebied;
b. de geanalyseerde w aarde van de MTBE- of ETBE-verontreiniging hoger is dan 15
microgram per liter, voor zover de inrichting is gelegen buiten een
grondw aterbeschermingsgebied.

7.

Het eerste tot en met het zesde lid, zijn niet van toepassing ten aanzien van inrichtingen w aar de
gemiddeld laagste grondw aterstand zich meer dan vijf meter beneden het maaiveld bevindt.
Indien deze inrichting echter is gelegen in een grondw aterbeschermingsgebied is er een systeem
voor lekdetectie aanw ezig dat voldoet en dat ten minste eenmaal per jaar w ordt beoordeeld en
goedgekeurd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen
normdocument, door een persoon of instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond
van dat besluit.
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Artikel 2.3
1.

Dit artikel is slechts van toepassing indien binnen de inr ichting een vloeistof kerende voorziening
is toegepast als bodembeschermende voorziening, tenzij in deze regeling anders is bepaald.

2.

De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen w ordt in
eenduidige bedrijf sinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de bodem
vastgelegd.

3.

In de bedrijf sinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het tw eede lid is ten minste
aangegeven op w elke wijze:
a. de staat en goede w erking van bodembeschermende voorzieningen, v erpakkingen en
apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of
getransporteerd, wordt gecontroleerd;
b. er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties
op morsingen en lekkages plaatsvinden, en
c. is gew aarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.

4.

Degene die de inrichting drijf t draagt er zorg voor dat de medew erkers die binnen de inrichting
bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijf sinterne procedures en
w erkinstructies als bedoeld in het tw eede lid, dat deze worden nageleef d en binnen de inrichting
zodanig aanw ezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige w ijze kennis kan nemen.

5.

De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen vinden
zodanig plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen
geraken.

6.

Morsingen en lekkages w orden overeenkomstig de bedrijf sinterne procedures en werkinstructies
als bedoeld in het tw eede lid, verholpen en opgeruimd.

7.

Degene die de inrichting drijf t draagt er zorg voor dat de in het kader van de bedrijf sinterne
procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen en
middelen ter bescherming van de bodem binnen de inric hting in voldoende mate aanw ezig zijn en
dat er voldoende, in het gebruik van deze middelen, geïnstrueerd personeel aanw ezig is.

8.

Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede
acties genomen na incidenten met bodembedreigende stof fen, die mogelijk hebben geleid tot een
bodemverontreiniging, w orden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor
het bevoegd gezag.

§ 2.1.2. Bodem beschermende voorzieningen
Artikel 2.4
1.

Een bodembeschermende voorziening is zodanig uitgevoerd dat:
a. gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende vloeistof fen effectief worden opgevangen
en kunnen w orden opgeruimd;
b. er geen hemelw ater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelw ater regelmatig van of uit
de voorziening w ordt verwijderd.

2.

Een bodembeschermende voorziening is bestand tegen de inw erking van de desbetreffende
vloeibare bodembedreigende stof fen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of
opgeslagen.

3.

Een lekbak w aarin vloeibare bodembedreigende stof fen in verpakking of in een opslagtank w ordt
opgeslagen, heef t een opvangcapaciteit van ten minste 110% van de inhoud van de grootste
verpakkingseenheid of opslagtank, met dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is
van de inhoud van alle opgeslagen stoffen.
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§ 2.1.3. Aanvaardbaar bodemrisico
Artikel 2.5
De bij deze regeling gestelde regels, die tot doel hebben te voldoen aan een verw aarloosbaar
bodemrisico, zijn niet van toepassing op een bodembedreigende activiteit w aarvoor het bevoegd
gezag op grond van artikel 2.9a van het besluit met een maatw erkvoorschrif t heeft bepaald dat een
aanvaardbaar bodemrisico kan w orden gerealiseerd.
§ 2.1.4. Bew aren van documenten
Artikel 2.6
1.

Indien bij of krachtens het besluit verplichtingen gelden met betrekking tot:
a. het uitvoeren van metingen, keuringen, controles of beoordelingen van of aan
bodembeschermende voorzieningen, ondergrondse opslagtanks en daarbij behorende
leidingen, appendages en kathodische bescherming, installaties of onderdelen van
installaties, w orden de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de
resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, controle of beoordeling maar ten minste
gedurende drie jaar binnen de inrichting bew aard en ter inzage gehouden voor het bevoegd
gezag of op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld;
b. het aanleggen of installeren van bodembeschermende voorzieningen, ondergrondse
opslagtanks en daarbij behorende leidingen, appendages en kathodische bescherming,
installaties of onderdelen van installaties, w orden de bewijzen van gecertificeerde aanleg en
installatie binnen de inrichting bew aard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of
op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld;
c. het uitvoeren van bodem- en grondw ateronderzoek, worden de resultaten van dat onderzoek
binnen de inrichting bew aard en ter inzage gehouden voor het bevoegd gezag of op een
door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld;
d. het stellen van f inanciële zekerheid, w ordt het schriftelijk bew ijsstuk als bedoeld in artikel
2.25 en 2.26 van het besluit binnen de inrichting bew aard en ter inzage gehouden voor het
bevoegd gezag of op een door het bevoegd gezag te stellen termijn beschikbaar gesteld.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid w ordt onder beschikbaar zijn en ter inzage houden mede
verstaan: digitaal beschikbaar zijn en via elektronische w eg ter inzage houden.

AFDELING 2.5. DOELMATIG BEHEER VAN AFVALSTOFFEN
Artikel 2.11a
Deze af deling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijf t.
Artikel 2.12
1.

Onverminderd artikel 10.54a, eerste lid, van de Wet milieubeheer is het verboden voorafgaand
aan het af valstoffenbeheer gevaarlijke af valstoffen te mengen, daaronder mede begrepen het
verdunnen, met andere categorieën van af valstoffen of met andere stoffen of materialen.

2.

Het is verboden af valstoffen, niet zijnde gevaarlijke af valstoffen, die binnen de inrichting zijn
ontstaan, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen, indien het gescheiden houden en
gescheiden af geven redelijkerw ijs kan w orden gevergd.

3.

Het is verboden af valstoffen, niet zijnde gevaarlijke af valstoffen, afkomstig van buiten de
inrichting, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen.

4.

Het eerste lid is niet van toepassing op het mengen van gevaarlijke af valstoffen met af valstoffen,
niet zijnde gevaarlijke af valstoffen, voor zover het mengen bij ministeriële regeling is toegestaan.
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5.

Bij ministeriële regeling w orden, voor toepassing van dit artikel, categorieën van afvalstoffen
aangew ezen.

Artikel 2.13
Degene die de inrichting drijf t verw ijdert zo vaak als nodig etensw aren, verpakkingen, sport- of
spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting af komstig zijn of voor de inrichting zijn
bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting.
Artikel 2.14
Indien binnen een inrichting een af valstof zijnde metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige
materialen of gips als grondstof wordt ingezet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van
producten of onderdelen daarvan bestaande uit metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige
materialen of gips en de eigenschappen van de af valstof afwijken van de gangbare grondstof kan het
bevoegd gezag maatw erkvoorschriften stellen om nadelige gevolgen voor het milieu die kunnen
ontstaan door het afwijken van de eigenschappen, te voorkomen of voor zover dat niet mogelijk is te
beperken.
Artikel 2.14a
1.

Het is verboden af valstoffen te verbranden.

2.

Het is verboden af valstoffen op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten.

3.

Het tw eede lid geldt niet voor het toepassen van bouwstoffen en het toepassen van grond of
baggerspecie, waarop het Besluit bodemkw aliteit van toepassing is.

4.

Het tw eede lid geldt niet voor het lozen op of in de bodem.

5.

Het is verboden af valstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing langer dan drie jaren op te
slaan.

6.

Het is verboden af valstoffen voorafgaand aan verwijdering langer dan een jaar op te slaan.

7.

Uiterlijk binnen acht w eken na de beëindiging van de inrichting w orden de daarin aanw ezige
af valstoffen uit de inrichting af gevoerd.

8.

Het is verboden af valstoffen te verdichten, tenzij:
a. het geen gevaarlijke af valstof betreft, en
b. het verdichten geen belemmering vormt voor de nascheiding of recycling.

Artikel 2.14b
1.

Indien binnen een inrichting af valstoffen worden op- of overgeslagen of verwerkt die w orden
ingezameld bij of af gegeven door een andere persoon dan degene die de inrichting drijf t, is
binnen de inrichting een actuele beschrijving aanw ezig van de procedures van acceptatie en
controle van de ontvangen afvalstoffen, die nodig zijn voor een doelmatig beheer van die
af valstoffen.

2.

De beschrijving, bedoeld in het eerste lid, onderscheidt groepen van afvalstoffen waarvoor vanuit
het oogpunt van doelmatig beheer van af valstoffen verschillende procedures worden gehanteerd
en omvat per onderscheiden groep van afvalstoffen in ieder geval de volgende elementen:
a. het type ontdoener waarvan afvalstoffen worden aangenomen, voor zover dit gevolgen heeft
voor de acceptatie en controle;
b. de eisen die degene die de inrichting drijf t, stelt aan de manier w aarop de af valstoffen
w orden aangeboden;
c. de manier w aarop de afvalstoffen worden gecontroleerd bij ontvangst, en
d. de manier w aarop de afvalstoffen die op een milieuhygiënisch relevante manier afw ijken van
w at gangbaar is voor de categorie, worden behandeld.

3.

Degene die de inrichting drijf t draagt er zorg voor dat:
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a.
b.
4.

de procedures van acceptatie en controle, bedoeld in het eerste lid, binnen de inrichting in
acht w orden genomen, en
de af valstoffen binnen de inrichting uitsluitend w orden ingenomen voor zover die procedures
w orden nageleefd.

Het bevoegd gezag kan in het belang van het doelmatig beheer van af valstoffen bij
maatw erkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de procedures, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2.9
1.

De categorieën van af valstoffen, bedoeld in artikel 10.54a van de w et, zijn de categorieën in
bijlage 11, ongeacht het type inrichting.

2.

De categorieën van af valstoffen, bedoeld in artikel 2.12, vijf de lid, van het besluit, zijn de
categorieën in bijlage 11.

3.

Onverminderd het tw eede lid w orden verschillende soorten afvalw ater waarvan het lozen bij of
krachtens het besluit op dezelf de wijze is toegestaan, gerekend tot dezelfde categorie.

4.

Het mengen van gevaarlijke af valstoffen met niet gevaarlijke af valstoffen, bedoeld in artikel 2.12,
vierde lid, van het besluit is toegestaan indien en voor zover de af valstoffen behoren tot twee
categorieën die in bijlage 11 zijn aangeduid met hetzelf de nummer, daarbij onderscheiden met de
aanduiding A en B.

AFDELING 2.6. ENERGIEBESPARING
Artikel 2.14c
Deze af deling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijf t.
Artikel 2.15
1.

Degene die de inrichting drijf t neemt alle energiebesparende maatregelen met een
terugverdientijd van vijf jaar of minder.

2.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift een gef aseerde uitvoering van de v erplichting,
bedoeld in het eerste lid, toestaan waarbij rekening w ordt gehouden met de bedrijf seconomische
omstandigheden van de inrichting. Hierbij stelt het bevoegd gezag per maatregel een redelijke
termijn vast waarbinnen die maatregel moet zijn uitgevoerd.

3.

Indien aannemelijk is dat niet w ordt voldaan aan het eerste lid, kan het bevoegd gezag degene
die de inrichting drijf t w aarvan het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000
kilow att uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan
brandstoffen, verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn, onderzoek
te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of aan het eerste lid w ordt voldaan.

4.

Indien uit het onderzoek, bedoeld in het derde lid, blijkt dat niet w ordt voldaan aan het eerste lid,
neemt degene die de inrichting drijf t de in het eerste lid bedoelde maatregelen binnen een door
het bevoegd gezag te bepalen redelijke termijn.

5.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar
kleiner is dan 50.000 kilow att uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter
aardgasequivalenten aan brandstoffen.

6.

Het eerste lid is niet van toepassing op een inrichting w aarop de verboden, bedoeld in artikel 16.5
van de w et, betrekking hebben en op een inrichting als bedoeld in artikel 15.51, eerste lid, van de
w et.
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Artikel 2.16
Aan artikel 2.15, eerste lid, van het besluit w ordt, voor de in bijlage 10 aangew ezen typen van
energiebesparende maatregelen en aangew ezen activiteiten, door degene die de inrichting drijf t in
ieder geval voldaan indien alle maatregelen per aangew ezen type en per aangewezen activiteit zijn
getroffen voor de bedrijf stak waartoe de inrichting behoort.

AFDELING 2.7. VERKEER EN VERVOER
Artikel 2.15a
Deze af deling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijf t.
Artikel 2.16 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
1.

Degene die een inrichting drijf t, treft ten aanzien van het vervoer van de eigen w erknemers van
en naar de inrichting de in de ministeriële regeling genoemde maatregelen, w aarbij kan w orden
bepaald dat maatregelen w orden getroffen die tezamen ten minste het op grond van die
ministeriële regeling benodigde aantal punten behalen.

2.

Indien in de inrichting meer dan 500 w erknemers werkzaam zijn kan het bevoegd gezag degene
die de inrichting drijf t verplichten om binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn
onderzoek naar personenvervoer te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt w elke
aanvullende maatregelen kunnen w orden toegepast. Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van
dat onderzoek bij maatw erkvoorschrift aanvullende maatregelen voorschrijven.

3.

Het bevoegd gezag kan in afw ijking van het eerste lid een lager aantal punten dan het in de
ministeriële regeling vastgestelde puntenaantal vaststellen indien degene die de inrichting drijf t
aantoont dat het gezien de aard en ligging van de inrichting op geen enkele manier mogelijk is
om het puntenaantal zoals opgenomen in de ministeriële regeling te bereiken.

4.

Het eerste lid is niet van toepassing indien er in de inrichting minder dan 50 w erknemers
w erkzaam zijn.

Artikel 2.16a
Tot het tijdstip w aarop artikel 2.16 in w erking treedt, is artikel 2.1, vierde lid, van toepassing op het
vervoer van de eigen w erknemers van en naar de inrichting.

AFDELING 2.2. VERKEER EN VERVOER [TREEDT IN WERKING OP EEN NADER TE
BEPALEN TIJDSTIP]
Artikel 2.7 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
1.

Degene die een inrichting drijf t w aar meer dan 50 w erknemers werkzaam zijn, treft ten aanzien
van het vervoer van de eigen w erknemers van en naar de inrichting de volgende maatregelen:
a. in de interne en externe communicatie w ordt de bereikbaarheid per openbaar vervoer, fiets
en andere alternatieven minimaal gelijkw aardig aan de bereikbaarheid per auto behandeld;
en
b. de in bijlage 1 opgenomen maatregelen tot het aantal punten dat op grond van tabel 2.8 voor
de inrichting van toepassing.

2.

Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien degene die de inrichting drijf t kan
aantonen dat ten aanzien van het vervoer van de eigen w erknemers van en naar de inrichting 9
van de 10 w erknemers niet met de auto naar de inrichting komen.
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Artikel 2.8 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
Voor de toepassing van tabel 2.8 worden de volgende gemeenten als een normaal regime
aangemerkt:
Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersf oort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn,
Arnhem, Assen, Bergen op Zoom, Breda, Capelle aan den IJssel, Delf t, Deventer, Diemen,
Doetinchem, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Goes, Gorinchem, Gouda, 's Gravenhage, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Heerhugow aard, Heerlen,
Helmond, Hengelo, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Hoorn, Houten, Leeuw arden, Leiden, Leiderdorp,
Leidschendam-Voorburg, Maastricht, Nieuw egein, Nijmegen, Oegstgeest, Oss, Papendrecht,
Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Rijsw ijk, Schiedam, Sittard-Geleen, Sliedrecht, Tilburg, Utrecht,
Veenendaal, Veghel, Velsen, Venlo, Vlaardingen, Waddinxveen, Westland, Woerden, Zaanstad, Zeist,
Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwijndrecht en Zw olle.
Tabel 2.8
Normaal regime

Licht regime

0 - 49 werknemers

nv t

nv t

50 - 100 werknemers

35 punten

25 punten

101 - 500 werknemers

45 punten

35 punten

meer dan 500 werknemers

45 punten

35 punten

AFDELING 2.8. GELUIDHINDER
Artikel 2.16b
Deze af deling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijf t.
Artikel 2.17
1.

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) en het maximaal geluidsniveau LAmax,
veroorzaakt door de in de inrichting aanw ezige installaties en toestellen, alsmede door de in de
inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en
in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan
de in die tabel aangegeven w aarden;
Tabel 2.17a
07:00-19:00 uur

19:00-23:00 uur

23:00-07:00 uur

LAr,LT op de gev el v an gev oelige gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gev oelige
gebouwen

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gev el v an gev oelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gev oelige
gebouwen

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

b.
c.

de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale
geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
de in tabel 2.17a aangegeven w aarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouw en niet
gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouw en geen toestemming geef t voor het
in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
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d.

e.

f.
g.
2.

de in tabel 2.17a aangegeven w aarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de
grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd
om te w orden ingenomen door een w oonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel
b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn
bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening w aren
aangew ezen om door een w oonschip te worden ingenomen;
de in tabel 2.17a aangegeven w aarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden
op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te w orden ingenomen door
een w oonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder,
voor zover deze ligplaatsen:
1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening w aren aangewezen om door een
w oonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
de w aarden in in- en aanpandige gevoelige gebouw en slechts gelden in geluidsgevoelige
ruimten en verblijf sruimten; en
de in tabel 2.17a aangegeven w aarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op
een gezoneerd industrieterrein.

Indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein gelden de w aarden van het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) uit tabel 2.17a ook op een af stand van 50 meter
vanaf de grens van de inrichting.3. In afw ijking van het eerste lid geldt voor een inrichting die is
gelegen op een bedrijventerrein, dat:
a. het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) en het maximaal geluidsniveau (LAmax) op
de in tabel 2.17c genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel
aangegeven w aarden;
b. de in de periode tussen 07:00 uur en 19:00 uur in tabel 2.17c opgenomen maximale
geluidsniveaus (LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
c. de in tabel 2.17c aangeven w aarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouw en niet van
toepassing zijn, indien de gebruiker van deze gevoelige gebouw en geen toestemming geef t
voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
d. de in tabel 2.17c aangegeven w aarden op de gevel ook van toepassing zijn bij gevoelige
terreinen op de grens van het terrein;
e. de w aarden in in- en aanpandige gevoelige gebouw en slechts gelden in geluidsgevoelige
ruimten en verblijf sruimten, en
f . de in tabel 2.17c aangegeven w aarden gelden niet op gevoelige objecten die zijn gelegen op
een gezoneerd industrieterrein.
Tabel 2.17c

4.

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

LAr,LT op de gev el v an gev oelige gebouwen
op het bedrijv enterrein

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gev oelige
gebouwen op het bedrijv enterrein

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gev el v an gev oelige gebouwen
op het bedrijv enterrein

75 dB(A)

70 dB(A)

65 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gev oelige
gebouwen op het bedrijv enterrein

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

In afw ijking van het eerste en het tw eede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
(LAr,LT ) en het maximaal geluidsniveau (LAmax, bij een inrichting die uitsluitend of in hoof dzaak
bestemd is voor openbare verkoop van vloeibare brandstoffen, mengsmering of aardgas aan
derden voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, dat:
a. de geluidsniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer
bedragen dan de in die tabel aangegeven w aarden;
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b.

de in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.17d opgenomen maximale
geluidsniveaus LAmax niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;

Tabel 2.17d
07:00-21:00 uur

21:00-07:00 uur

LAr,LT op de gev el v an gev oelige gebouwen

50 dB(A)

40 dB(A)

LAmax op de gev el v an gev oelige gebouwen

70 dB(A)

60 dB(A)

c.

d.

e.

f.
5.

de in tabel 2.17d aangegeven w aarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de
grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd
om te w orden ingenomen door een w oonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel
b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn
bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening w aren
aangew ezen om door een w oonschip te worden ingenomen;
indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein de w aarden van het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) uit tabel 2.17d ook gelden op een af stand
van 50 meter vanaf de grens van de inrichting, en
indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en binnen een af stand van
50 meter geen gevoelige objecten, anders dan gevoelige objecten gelegen op het
gezoneerde industrieterrein zijn gelegen, de w aarden van het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (LAr,LT) uit tabel 2.17d gelden op een af stand van 50 meter vanaf de
grens van de inrichting; en
de in tabel 2.17d aangegeven w aarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op
een gezoneerd industrieterrein.

In af w ijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een inrichting w aar uitsluitend of in
hoof dzaak agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden
verricht, niet zijnde een glastuinbouw bedrijf dat is gelegen in een glastuinbouw gebied, dat:
a. voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT ), veroorzaakt door de vast opgestelde
installaties en toestellen, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17e,
niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven w aarden;
Tabel 2.17e
06.00-19.00 uur

19.00-22.00 uur

22.00-06.00 uur

LAr ,LT op de gev el v an gev oelige gebouwen

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

LAr ,LT in in- en aanpandige gev oelige
gebouwen

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

b.

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

Tabel 2.17f
06.00-19.00 uur

19.00-22.00 uur

22.00-06.00 uur

LAmax op de gev el v an gev oelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gev oelige

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)
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gebouwen

c.

d.

e.

f.

g.
h.
6.

de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17f opgenomen w aarden niet van
toepassing zijn op laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van
landbouw tractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid;
de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige
gebouw en niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouw en geen toestemming
geef t voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidmetingen;
de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige
terreinen op de grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van
ligplaatsen, bestemd om te w orden ingenomen door een w oonschip als bedoeld in artikel
1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze
ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een
gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een w oonschip te worden
ingenomen;
de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook
gelden op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te w orden
ingenomen door een w oonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het
Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen:
1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening w aren aangewezen om door een
w oonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
de w aarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouw en slechts gelden in
geluidsgevoelige ruimten en verblijf sruimten, en
de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn
gelegen op een gezoneerd industrieterrein.

In afw ijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een glastuinbouw bedrijf binnen een
glastuinbouw gebied dat:
a. voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) en het maximaal geluidsniveau
(LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanw ezige installaties en toestellen, alsmede
door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten
ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de in tabel
2.17g genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven
w aarden;
b. de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17g opgenomen maximale
geluidsniveaus (LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
Tabel 2.17g

c.

06:00-19:00 uur

19:00-22:00 uur

22:00-06:00 uur

LAr,LT op de gev el v an gev oelige gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gev oelige
gebouwen

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gev el v an gev oelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gev oelige
gebouwen

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

de in tabel 2.17g aangegeven w aarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouw en niet
gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouw en geen toestemming geef t voor het
in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
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d.

e.

f.
g.

de in tabel 2.17g aangegeven w aarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de
grens van het terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd
om te w orden ingenomen door een w oonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel
b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor zover deze ligplaatsen als zodanig zijn
bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke verordening w aren
aangew ezen om door een w oonschip te worden ingenomen;
de in tabel 2.17g aangegeven w aarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden
op de grens van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te w orden ingenomen door
een w oonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder,
voor zover deze ligplaatsen:
1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening w aren aangewezen om door een
w oonschip te worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;
de w aarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouw en slechts gelden in
geluidsgevoelige ruimten en verblijf sruimten, en
de in tabel 2.17g aangegeven w aarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op
een gezoneerd industrieterrein.

7.

De w aarden van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) op de gevel van gevoelige
gebouw en in de tabellen 2.17e en 2.17g zijn niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen
in een gebied w aarvoor bij of krachtens een gemeentelijke verordening regels zijn gesteld. In een
dergelijk gebied bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,LT ) niet meer dan de
w aarden die zijn opgenomen in die gemeentelijke verordening.

8.

Voor inrichtingen in een gebied als bedoeld in het zevende lid, bedragen de in de v erordening
vastgelegde w aarden ten hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de w aarden in tabel 2.17e en voor
inrichtingen als bedoeld in het zesde lid, bedragen de in de verordening vastgelegde waarden ten
hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de w aarden in tabel 2.17g.

9.

Bij vaststelling van de w aarden, bedoeld in het zevende lid, w ordt in ieder geval rekening
gehouden met het in het gebied heersende referentieniveau. Indien voor inrichtingen als bedoeld
in het zesde lid, w aarden worden vastgelegd die hoger zijn dan de w aarden in tabel 2.17g, wordt
daarmee het in het gebied heersende referentieniveau niet overschreden.

Artikel 2.17a
1.

De w aarden op de gevel van gevoelige gebouw en en op de grens van gevoelige terreinen in
tabel 2.17a onderscheidenlijk 2.17g w orden met 5 dB(A) verhoogd indien tot het van toepassing
w orden van artikel 2.17 op een inrichting, op grond van een voorschrift als bedoeld in het derde
lid van dat artikel hogere w aarden golden.

2.

Indien in een milieuvergunning die in w erking en onherroepelijk w as op het tijdstip genoemd in
het op de inrichting van toepassing gew eest zijnde voorschrift, genoemd in artikel 2.17a, derde
lid, lagere w aarden dan de waarden, bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, w aren vastgesteld, zijn die
lagere w aarden van toepassing.

3.

De voorschrif ten, bedoeld in artikel 2.17, eerste en tweede lid zijn: voorschrift 1.1.3 van de bijlage
van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer, voorschrif t 1.1.5 van bijlage 2 van het
Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer, voorschrif t 1.1.7 van de bijlage van het
Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van de bijlage van
het Besluit bouw - en houtbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van de bijlage van het Besluit
w oon- en verblijf sgebouwen milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van bijlage 2 van het Besluit
voorzieningen- en installaties milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van bijlage 1 van het Besluit
textielreinigingsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit
inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer, voorschrif t 3.2 van bijlage 2 van het Besluit
tankstations milieubeheer, voorschrift 4.2.1 van bijlage 1 van het Besluit tandartspraktijken
milieubeheer en voorschrif t 1.1.3 van bijlage 2 van het Besluit glastuinbouw .
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4.

[Vervallen.]

5.

Een gemeentelijke verordening als bedoeld in voorschrif t 1.1.2 van de bijlage bij het Besluit
landbouw milieubeheer, zoals dat luidde tot 1 januari 2013, berust met ingang van die datum op
artikel 2.17, zevende lid.

6.

Voor inrichtingen w aarop tot 1 januari 2008 het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer, het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer of het Besluit w oon- en
verblijf sgebouw en milieubeheer van toepassing was, zijn de w aarden uit artikel 2.17 niet van
toepassing op de gevel van onderscheidenlijk in een dienst - of bedrijf swoning dan w el een
w oning die deel uitmaakt van een inrichting.

Artikel 2.18
1.

Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel
2.20, blijf t buiten beschouw ing:
a. het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is
van de inrichting, tenzij dit terrein kan w orden aangemerkt als een binnenterrein;
b. het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport- of
recreatieactiviteiten;
c. het geluid ten behoeve van het oproepen tot het belijden van godsdienst of
levensovertuiging of het bijw onen van godsdienstige of levensbeschouwelijke bijeenkoms ten
en lijkplechtigheden, alsmede geluid in verband met het houden van deze bijeenkomsten of
plechtigheden;
d. het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken
van de nationale vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire inrichtingen;
e. het ten gehore brengen van muziek vanw ege het oefenen door militaire muziekcorpsen in de
buitenlucht gedurende de dagperiode met een maximum van tw ee uren per week op militaire
inrichtingen;
f . het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij
gemeentelijke verordening regels zijn gesteld;
g. het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2, tenzij en voor zover daarvoor bij
gemeentelijke verordening regels zijn gesteld;
h. het stemgeluid van kinderen op een onverw armd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van
een inrichting voor primair onderw ijs, in de periode vanaf een uur voor aanvang van het
onderw ijs tot een uur na beëindiging van het onderw ijs;
i.
het stemgeluid van kinderen op een onverw armd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van
een instelling voor kinderopvang.

2.

Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan w el 2.20, wordt voor
muziekgeluid geen bedrijf sduurcorrectie toegepast.

3.

Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (LAmax), bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan w el
2.20, blijf t buiten beschouw ing het geluid als gevolg van:
a. het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen w aar uitsluitend of in hoof dzaak horeca-,
sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
b. het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw
verband staan;
c. laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aanen af voer van producten bij inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijf de en zesde lid, voor
zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt;
d. het verrichten van activiteiten in de periode tussen 19.00 uur en 6.00 uur ten behoeve van
het w assen van kasdekken bij inrichtingen als bedoeld in artikel 2.17, vijf de en zesde lid.

4.

De maximale geluidsniveaus LAmax, bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan w el 2.20 zijn tussen 23.00
en 7.00 uur niet van toepassing ten aanzien van aandrijf geluid van motorvoertuigen bij laad- en
losactiviteiten indien:

68

a.

b.

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

5.

Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels
w orden gesteld met betrekking tot:
a. het ten gehore brengen van onversterkte muziek, en
b. het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2.

6.

Bij het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) blijf t het geluid veroorzaakt
door het stomen van grond met een installatie van derden buiten beschouw ing.

7.

Degene die een inrichting drijf t, w aar het stomen van grond plaatsvindt met een installatie van
derden, treft maatregelen of voorzieningen die betrekking hebben op:
a. de periode w aarin het grondstomen plaatsvindt;
b. de locatie w aar de installatie w ordt opgesteld, en
c. het aanbrengen van geluidreducerende voorzieningen binnen de inrichting.

8.

Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder dan w el voor zover dat
niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken daarvan, bij maatw erkvoorschrift eisen
stellen aan de maatregelen of voorzieningen, bedoeld in het zevende lid.

9.

Voor inrichtingen w aarop tot 1 januari 2008, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer van toepassing w as, en waarvoor voor muziekgeluid een bedrijf sduurcorrectie werd
toegepast, kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrif t bepalen dat het tw eede lid niet van
toepassing is voor de toetsing van geluidsniveaus tussen 23.00 en 07.00 uur.

10. Indien op grond van het maatw erkvoorschrift, bedoeld in het negende lid, een
bedrijf sduurcorrectie wordt toegepast, is het door de inrichting veroorzaakte geluidsniveau
gedurende de bedrijf stijd tussen 23.00 en 07.00 uur niet hoger dan op grond van artikel 2.17 is
toegestaan tussen 19.00 en 23.00 uur.

Artikel 2.19 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
1.

Bij gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden vastgesteld op grond waarvan
krachtens de verordening gebieden w orden aangew ezen waarin de in de verordening
opgenomen geluidsnormen gelden die af w ijken van de w aarden, bedoeld in artikel 2.17 indien de
in dat artikel genoemde w aarden gelet op de aard van de gebieden niet passend zijn.
Alvorens een gebied w ordt aangewezen worden de gevolgen hiervan voor de in die gebieden
gelegen inrichtingen, de bew oners van die gebieden en andere belanghebbenden in kaart
gebracht.

2.

In een gebied als bedoeld in het eerste lid bedragen de w aarden binnen een geluidsgevoelige
ruimte of een verblijf sruimte voor zover deze niet zijn gelegen op een gez oneerd industrieterrein,
op de volgende tijdstippen niet meer dan de in tabel 2.19 aangegeven w aarden:
Tabel 2.19

3.

07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

LAr,LT

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L Amax), bedoeld in het tw eede lid, blijf t buiten
beschouw ing het geluid als gevolg van:
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a.
b.

het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen w aar uitsluitend of in hoof dzaak horeca-,
sport- en recreatieactiviteiten plaatsvinden;
het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw
verband staan.

4.

De in het tw eede lid genoemde w aarden gelden niet indien de gebruiker van deze gevoelige
gebouw en geen toestemming geef t voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van
geluidsmetingen.

5.

In een verordening als bedoeld in het eerste lid kan w orden bepaald dat het bevoegd gezag ten
aanzien van een gebied dat krachtens de verordening is aangew ezen overeenkomstig artikel
2.20 maatw erkvoorschriften kan stellen.

Artikel 2.19a
1.

Tot de inw erkingtreding van artikel 2.19 zijn het tw eede tot en met vierde lid van toepassing.

2.

Artikel 2.17 is niet van toepassing op inrichtingen die zijn gelegen in een concentratiegebied voor
horeca-inrichtingen of in een concentratiegebied voor detailhandel en ambachtsbedrijven, dat bij
of krachtens een verordening als zodanig is aangew ezen.

3.

In een gebied als bedoeld in het tw eede lid bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau,
veroorzaakt door de in de inrichting aanw ezige installaties en toestellen, alsmede door de in de
inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, in ieder geval niet meer:
a. dan de in tabel 2.17 bedoelde w aarden op de gevel of , als dat hoger is, het in dat gebied
heersende referentieniveau;
b. dan de in tabel 2.19a aangegeven w aarden binnen gevoelige gebouw en.

Tabel 2.19a
07.00-19.00 uur

19.00-23.00 uur

23.00-07.00 uur

Langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr,LT)

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

Maximaal geluidsniveau

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

4.

Voor inrichtingen w aarop tot 1 januari 2008 het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen
milieubeheer, het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer of het Besluit w oon- en
verblijf sgebouw en milieubeheer van toepassing was, zijn de w aarden uit dit artikel niet van
toepassing op de gevel van onderscheidenlijk een dienst - of bedrijf swoning dan w el een woning
die deel uitmaakt van een inrichting.

Artikel 2.20
1.

In afw ijking van de w aarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan w el 2.19a, kan het
bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift andere waarden voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr,LT ) en het maximaal geluidsniveau LAmax vaststellen.

2.

Het bevoegd gezag kan slechts hogere waarden vaststellen dan de w aarden, bedoeld in de
artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, indien binnen geluidsgevoelige ruimten dan w el
verblijf sruimten van gevoelige gebouw en, die zijn gelegen binnen de akoestische invloedssfeer
van de inrichting, een etmaalw aarde van maximaal 35 dB(A) w ordt gew aarborgd.

3.

De in het tw eede lid bedoelde etmaalw aarde is niet van toepassing indien de gebruiker van deze
gevoelige gebouw en geen toestemming geef t voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren
van geluidsmetingen.
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4.

Het bevoegd gezag kan maatw erkvoorschriften stellen over de plaats waar de waarden, bedoeld
in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan w el 2.19a, voor een inrichting gelden.

5.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift bepalen w elke technische voorzieningen in de
inrichting w orden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen teneinde aan
geldende geluidsnormen te voldoen.

6.

In afw ijking van de w aarden, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19 dan w el 2.19a kan het
bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift voor bepaalde activiteiten in een inrichting, anders dan
f estiviteiten als bedoeld in artikel 2.21, andere w aarden voor het langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau (LAr,LT ) en het maximaal geluidsniveau LAmax vaststellen. Het bevoegd gezag
kan daarbij voorschriften vaststellen met betrekking tot de duur van de activiteiten, het treffen van
maatregelen, de tijdstippen w aarop de activiteiten plaatsvinden of het vooraf melden per keer dat
de activiteit plaatsvindt.

7.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift bepalen w elke technische voorzieningen w orden
aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen ter beperking van het geluid als
gevolg van w erkzaamheden en activiteiten bij een inrichting als bedoeld in artikel 2.17, vijf de lid.

8.

De etmaalw aarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van het eerste lid, is niet lager dan
40 dB(A) voor een inrichting:
a. w aarop tot het van toepassing worden van dit artikel op die inrichting, het Besluit opslag- en
transportbedrijven milieubeheer, het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven
milieubeheer, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, het Besluit
bouw - en houtbedrijven milieubeheer, het Besluit w oon- en verblijf sgebouwen milieubeheer,
het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, het Besluit jachthavens milieubeheer, het
Besluit motorvoertuigen milieubeheer of het Besluit glastuinbouw van toepassing w as, en
b. die voor de inw erkingtreding van het in onderdeel a genoemde besluit dat van toepassing
w as, is opgericht.

9.

De etmaalw aarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van het eerste lid is niet lager dan 40
dB(A) voor een inrichting waarop tot 1 januari 2008 het Besluit tankstations milieubeheer of het
Besluit tandartspraktijken milieubeheer van toepassing w as.

Artikel 2.21
1.

De w aarden bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20 zijn voor zover de
naleving van deze normen redelijkerw ijs niet kan w orden gevergd, niet van toepassing op dagen
of dagdelen in verband met de viering van:
a. f estiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangew ezen, in de
gebieden in de gemeente w aarvoor de verordening geldt;
b. andere f estiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, w aarbij het aantal bij of krachtens een
gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen per gebied of categorie van
inrichtingen kan verschillen en niet meer mag bedragen dan tw aalf per kalenderjaar.

2.

Bij of krachtens gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden verbonden aan de
f estiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

3.

Een f estiviteit als bedoeld in het eerste lid die maximaal een etmaal duurt, maar die zow el voor
als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt beschouwd als plaatshebbende op één dag.

Artikel 2.22
1.

Bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau L Amax, bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19,
2.19a dan w el 2.20, blijf t buiten beschouwing het geluid als gevolg van het uitrukken van
motorvoertuigen ten behoeve van ongevallenbestrijding, spoedeisende medische hulpverlening,
brandbestrijding en gladheidbestrijding en het vrijmaken van de w eg na een ongeval.
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2.

Het bevoegd gezag kan maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot het treffen van
technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van het uitrukken van motorvoertuigen
ten behoeve van ongevallenbestrijding, spoedeisende medische hulpverlening, brandbestrijding
en gladheidbestrijding en het vrijmaken van de w eg na een ongeval, indien dat bijzonder is
aangew ezen in het belang van het milieu.

AFDELING 2.9. TRILLINGHINDER
Artikel 2.22a
Deze af deling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijf t.
Artikel 2.23
1.

Trillingen, veroorzaakt door de tot de inrichting behorende installaties of toestellen alsmede de tot
de inrichting toe te rekenen w erkzaamheden of andere activiteiten, bedragen in geluidsgevoelige
ruimten en verblijf sruimten, met uitzondering van geluidsgevoelige ruimten en verblijf sruimten
gelegen op een gezoneerd industrieterrein, niet meer dan de trillingsterkte, genoemd in tabel 2
van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B "Hinder voor personen in gebouw en" van de
Stichting Bouw research Rotterdam, voor de gebouw functie wonen.

2.

De w aarden gelden niet indien de gebruiker van de geluidsgevoelige ruimten of verblijf sruimten
geen toestemming geef t voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingmetingen.

3.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift het eerste lid niet van toepassing verklaren en
een andere trillingsterkte toelaten. Deze trillingsterkte is niet lager dan de st reefwaarden die zijn
gedef inieerd voor de gebouw functie w onen in de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B "Hinder
voor personen in gebouw en" van de Stichting Bouw research Rotterdam.

AFDELING 2.10. FINANCIËLE ZEKERHEID
Artikel 2.23a
Deze af deling is van toepassing op degene die een inrichting type B of een inrichting type C drijf t, voor
zover binnen de inrichting vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse opslagtank
w aarop artikel 3.29, eerste lid, van toepassing is wordt opgeslagen.
Artikel 2.24
1.

Degene die een inrichting drijf t w aarin vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse
tank w ordt opgeslagen stelt door verzekering of anderszins financiële zekerheid ter dekking van
de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van dat opslaan
of het drijven van het tankstation. De eerste volzin is niet van toepassing op het Rijk.

2.

De zekerheid bedraagt € 225.000 per ondergrondse tank. Bij meer dan zes ondergrondse tanks
bedraagt de zekerheid in totaal € 1.361.340,65.

3.

De zekerheid w ordt in stand gehouden vanaf het tijdstip waarop het opslaan aanvangt tot vier
w eken na toezending van een rapport als bedoeld in artikel 2.11, derde lid, aan het bevoegd
gezag.

4.

Indien uit een rapport als bedoeld in artikel 2.11, derde lid, blijkt dat de bodem met vloeibare
brandstof of met af gewerkte olie is verontreinigd, wordt, in afwijking van het derde lid, de
f inanciële zekerheid in stand gehouden tot het tijdstip w aarop gedeputeerde staten aan degene
die opslaat of een tankstation voor het wegverkeer drijf t, schriftelijk hebben verklaard dat de door
hen nodig geachte maatregelen zijn genomen. Degene die opslaat of een tankstation voor het
w egverkeer drijf t, kan gedeputeerde staten schriftelijk verzoeken om een verklaring als bedoeld in
de eerste volzin. Gedeputeerde staten beslissen op het verzoek uiterlijk vier w eken nadat het
verzoek is verzonden.
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Artikel 2.25
Degene die een inrichting drijf t w aarin vloeibare brandstof of afgewerkte olie in een ondergrondse tank
w ordt opgeslagen, legt binnen acht weken nadat hij met deze activiteit is aangevangen aan het
bevoegd gezag schriftelijk bew ijsstukken over, waaruit blijkt dat:
a. w ordt voldaan aan artikel 2.24, eerste en tw eede lid;
b. voor zover sprake is van het drijven van een tankstation voor het wegverkeer kan worden
voldaan aan artikel 2.24, vierde lid;
c. degene die contractueel instaat voor de financiële dekking van de aansprakelijkheid, bedoeld in
artikel 2.24, eerste lid, voor zover sprake is van het drijven van een tankstation voor het
w egverkeer, het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis zal stellen van het
tijdstip w aarop die zekerheid is of zal komen te vervallen, alsmede van de opneming van
uitsluitingen en andere f undamentele w ijzigingen in de af gesloten overeenkomst die de gestelde
zekerheid inperken; en
d. de persoon, bedoeld in onderdeel b, tot een jaar na de in dat onderdeel bedoelde schrif telijke
kennisgeving garant staat voor herstel of vergoeding van schade die is ontstaan tijdens de
looptijd van de f inanciële zekerheid
Artikel 2.26
Degene die een tankstation voor het wegverkeer drijf t, draagt er zorg voor dat de vorm van de
f inanciële zekerheid en de hoedanigheid van degene die contractueel instaat voor de f inanciële
dekking van de aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, niet w ordt gew ijzigd dan nadat
aan het bevoegd gezag een schriftelijk bew ijsstuk is overgelegd, waaruit blijkt dat de gew ijzigde
f inanciële zekerheid voldoet aan artikel 2.24.
Artikel 2.27
Burgemeester en w ethouders van de gemeenten Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht,
van gemeenten die zijn aangew ezen krachtens artikel 88, negende lid, van de Wet
bodembescherming, en een regionaal openbaar bestuur als bedoeld in de Kaderw et bestuur in
verandering, treden voor de toepassing van artikel 2.24, vierde lid, in de plaats van gedeputeerde
staten. Een regionaal openbaar lichaam als bedoeld in de vorige volzin treedt slechts in de plaats van
gedeputeerde staten, indien de in dit artikel bedoelde bev oegdheden bij die algemene maatregel van
bestuur zijn overgedragen.

AFDELING 2.11.

OPLOSMIDDELEN

Artikel 2.27a
Deze af deling is van toepassing op degene die een inrichting type A, een inrichting type B, of een
inrichting type C drijf t.
Artikel 2.28
Deze af deling is van toepassing op oplosmiddeleninstallaties die een of meer van de in tabel 2.28a of
tabel 2.28b vermelde drempelw aarden bereiken.
Tabel 2.28a
Activiteit

Drempelwaa Emissiegrenswa
DiffuseTotale
3
rde (voor
arde (mg C/Nm ) emissiegrenswa emissiegrens
oplosmiddel
arde
waarde
enverbruik
(percentage
in ton/jaar)
oplosmiddelenin
put)
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Bijzondere
bepalingen

In deze tabel wordt
onder bestaande
oplosmiddeleninstall
atie v erstaan:
oplosmiddeleninstall
atie die op 1 april
2002 in werking
was. De in deze
tabel v ermelde
emissiegrenswaarde
n, dif f useemissiegrenswaarde
n en totale
emissiegrenswaarde
n worden gemeten
bij een temperatuur
v an 273,15 K en een
druk v an 101,3 kPa.
1 Heatsetrotatieof f setdruk

1

>15

100

30% ( )

>25

20

30% ( )

>25

75

10% ( )

3 Andere
>15
rotatiediepdruk,
f lexograf ie,
rotatiezeef druk, >25
lamineer- of
lakeenheden,
rotatiezeef druk
op textiel/karton

100

25%

100

20%

Rotatiezeef druk >30
op textiel/karton

100

20%

2 Illustratiediepdr
uk

1

1

1

15%

1

10%

4 Opperv lakterein >1
2
iging ( )

20 ( )

>5

20 ( )

1

( ) Resten
oplosmiddelen in
eindproduct worden
niet als onderdeel
v an de dif f use
emissie beschouwd.
1

( ) Dif fuseemissiegrenswaarde
v oor een bestaande
oplosmiddeleninstall
atie: 15%.

1

( )
Emissiegrenswaard
e in massa v an de
v erbindingen in
3
mg/Nm en niet in
totale massa
koolstof .
2

( ) Met de in artikel
2.30, eerste en
derde lid, v ermelde
stoffen.
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1

20% ( )

1

15% ( )

1

25%

1

25%

1

5% ( )

5 Ov erige
>2
opperv laktereini
ging
>10

75 ( )

6 Coating v an
v oertuigen

<15

50 ( )

>0,5

50 ( )

>25

50 ( )

Ov erspuiten
v an v oertuigen
7 Bandlakken

75 ( )

1

1

1

( ) Nalev ing moet
worden aangetoond
op basis v an
metingen om de 15
minuten.
2
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(1) Wanneer wordt
aangetoond dat het
gemiddelde gehalte
aan organische
oplosmiddelen v an
al het in een
oplosmiddeleninstall
atie gebruikte
reinigingsmateriaal
niet hoger ligt dan
30
gewichtsprocenten,
gelden deze
waarden niet v oor
die
oplosmiddeleninstall
atie.

(1) Voor
oplosmiddeleninstall
aties die technieken
gebruiken waarbij
oplosmiddelenherge
bruik mogelijk is,
geldt een
emissiegrenswaarde
v an 150.
(2) Dif f useemissiegrenswaarde
v oor een bestaande
oplosmiddeleninstall
atie: 10%

8 Andere
coatingprocess
en, waaronder
metaal-,
kunststof -,
5
textiel-( ), filmen
papiercoating

1

4

4

>5

100 ( ) ( )

>15

50/75 ( ) ( )( )

2

25% ( )

3

4

4

20% ( )

1

( ) Deze
emissiegrenswaarde
geldt v oor coatingen droogprocessen
waarbij de
v rijkomende
v luchtige organische
stoffen beheerst
worden af gev angen
en uitgestoten.
2

( ) De eerste
emissiegrenswaarde
geldt v oor
droogprocessen, de
tweede v oor
coatingprocessen.
3

( ) Voor
oplosmiddeleninstall
aties die
genitrogeneerde
oplosmiddelen
gebruiken met
technieken waarbij
oplosmiddelenherge
bruik mogelijk is,
geldt een
gecombineerde
grenswaarde v oor
coating- en
droogproces v an
150.
4

( ) Voor coatingwerk
waarbij de
v rijkomende
v luchtige organische
stoffen niet beheerst
kunnen worden
af gev angen en
af gestoten (zoals in
de scheepsbouw, en
bij schilderen v an
v liegtuigrompen)
kan ov ereenkomstig
artikel 2.29, v ijf de
lid, v an deze
waarden worden
af geweken.
5

( ) Rotatiezeef druk
op textiel v alt onder
activ iteit nr. 3.
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9 Coating v an
wikkeldraad

1

>5

10 g/kg ( )

(1) Geldt v oor
oplosmiddeleninstall
aties met een
gemiddelde
draaddiameter ≤ 0,1
mm.

2

5 g/kg ( )

(2) Geldt v oor alle
andere
oplosmiddeleninstall
aties.
10 Coating v an
hout

1

>15

100 ( )

>25

50/75 ( )

1

25%
2

( ) Deze
emissiegrenswaarde
geldt v oor coatingen droogprocessen
waarbij de
v rijkomende
v luchtige organische
stoffen beheerst
worden af gev angen
en uitgestoten.

20%

2

( ) De eerste waarde
geldt v oor
droogprocessen, de
tweede v oor
coatingprocessen.
1

11 Chemisch
reinigen

2

20 g/kg ( ) ( )

1

( ) Uitgedrukt in
massa uitgestoten
oplosmiddel per
kilogram gereinigd
en gedroogd
product.
2

( ) De in artikel 2.30,
tweede lid, v ermelde
emissiegrenswaarde
geldt niet v oor deze
sector.
12 Impregneren
v an hout

>25

13 Coating v an
leer

>10

1

100 ( )

45%

3

11 kg/m

2

85 g/m

2

> 25

75 g/m
1

2

> 10 ( )

150 g/m
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1

( ) De
emissiegrenswaarde
geldt niet v oor
impregneren met
creosoot.
De
emissiegrenswaarde
n zijn uitgedrukt in
gram uitgestoten
oplosmiddel per
v ierkante meter
v erv aardigd product.
1
( ) Voor coating v an
leer v oor meubelen
en bepaalde lederen
goederen, die
worden gebruikt als
kleine
consumptiegoedere
n zoals tassen,
riemen, portef euilles
enz.

14 Fabricage v an
schoeisel

>5

25 g per paar

15 Lamineren v an
hout en
kunststof

>5

30 g/m

16 Het
aanbrengen
v an een
lijmlaag

>5

50 ( )

>15

2

1

25%

50 ( )

1

20%

150

5%

5% v an de
oplosmiddeleni
nput

>1000

150

35

3% v an de
oplosmiddeleni
nput

18 Bewerking v an
rubber

>15

20( )

19 Extractie v an
plantaardige
oliën en v an
dierlijke v etten
en raf finage
v an
plantaardige
oliën

>10

17 Verv aardigen
>100
v an
coatingmengsel
s, lak, inkt en
kleef stoffen

De totale
emissiegrenswaarde
is uitgedrukt in gram
uitgestoten
oplosmiddel per
v erv aardigd paar
compleet schoeisel.

1

1

( ) Als technieken
worden gebruikt
waarbij
oplosmiddelenherge
bruik mogelijk is,
geldt een
emissiegrenswaarde
v an 150.

2

25% ( )

25% v an de
oplosmiddeleni
nput

Onder de dif f useemissiegrenswaarde
v allen niet de
oplosmiddelen die
als bestanddeel v an
een mengsel in een
gesloten container
worden v erkocht.
1

( ) Als technieken
worden gebruikt
waarbij
oplosmiddelenherge
bruik mogelijk is,
geldt een
emissiegrenswaarde
v an 150.
2
( ) Onder de dif f useemissiegrenswaarde
v allen niet de
oplosmiddelen die
als bestanddeel v an
een mengsel in een
gesloten container
worden v erkocht.
1

dierlijk v et

1,5 kg/ton

ricinus

3,0 kg/ton

raapzaad

1,0 kg/ton

zonnebloemzaa
d

1,0 kg/ton

sojabonen
(normale
maling)

0,8 kg/ton
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( ) De totale
emissiegrenswaarde
n v oor
oplosmiddeleninstall
aties v oor de
v erwerking v an
losse partijen zaden
en ander plantaardig
materiaal worden
door het bev oegd
gezag bij
maatwerkv oorschrif t
gegev en.
2

( ) Geldt v oor alle
f ractioneringsprocessen met
uitzondering v an

sojabonen
(witte v lokken)

1,2 kg/ton

ov erige zaden
en ander
plantaardig
materiaal

3 kg/ton ( )

ontgommen (het
v erwijderen v an gom
uit de olie).

1

3

( ) Geldt v oor
ontgommen.

2

1,5 kg/ton ( )
3

4 kg/ton ( )

20 Verv aardigen
v an
geneesmiddele
n

>50

1

2

20 ( )

3

5% ( ) ( )

1

5% v an de
oplosmiddeleni
4
nput ( )

( ) Als technieken
worden gebruikt
waarbij
oplosmiddelenherge
bruik mogelijk is,
geldt een
emissiegrenswaarde
v an 150.
2

( ) Onder de dif f useemissiegrenswaarde
v allen niet de
oplosmiddelen die
als bestanddeel v an
een mengsel in een
gesloten container
worden v erkocht.
3

( ) Dffuseemissiegrenswaarde
bestaande
oplosmiddeleninstall
atie: 15%
4

( ) Totale
emissiegrenswaarde
bestaande
oplosmiddeleninstall
atie: 15% v an de
oplosmiddeleninput

Tabel 2.28b
2

Productie( )
Activiteit in de voertuigindustrie
(drempelwaarde voor
oplosmiddelenverbruik in ton/jaar)
1
( )

3

Totale emissiegrenswaarde ( )

Nieuwe
oplosmiddeleninstallatie

Coating nieuwe auto's (> 15)

> 5000

2

60 g/m of
2
1,9 kg/auto + 41 g/m

2

90 g/m of
2
1,5 kg/auto + 70 g/m

2

85 g/m

45 g/m of
2
1,3 kg/auto + 33 g/m

90 g/m of
≤ 5000
zelf dragend of 1,5 kg/auto + 70 g/m2
> 3500 met
chassis
Coating van nieuwe

≤ 5000

65 g/m
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Bestaande
oplosmiddeleninstallatie
4
( )
2

2

2

2

75 g/m

2

2

120 g/m

2

90 g/m

vrachtwagencabines (> 15)

> 5000

55 g/m

Coating van nieuwe bestelwagens
en vrachtwagens (> 15)

≤ 2500

90 g/m

> 2500

70 g/m

≤ 2000

210 g/m

> 2000

150 g/m

Coating van nieuwe bussen (> 15)

2

2

2

290 g/m

2

2

225 g/m

2

( 1 ) Oplosmiddeleninstallaties voor de coating van voertuigen beneden de in deze tabel vermelde
drempelw aarden voor het oplosmiddelenverbruik voldoen aan de in tabel 2.28a, onderdeel 6,
vermelde eisen voor coating of overspuiten van voertuigen.
( 2 ) Geldt voor de jaarlijkse productie van gecoat materiaal.
( 3 ) De totale emissiegrensw aarden zijn uitgedrukt in gram uitgestoten oplosmiddel per m²
vervaardigd product en in kilogram uitgestoten oplosmiddel per carrosserie.
Het oppervlak van de vermelde producten w ordt als volgt gedefinieerd: het berekende oppervlak
van het totale elektrof oretisch coatingvlak en het oppervlak van delen die eventueel in latere
f asen van het coatingproces worden toegevoegd en met dezelf de coating worden bekleed als
voor het desbetreffende product wordt gebruikt, of het totale oppervlak van het in de installatie
gecoate product.
Het oppervlak van het elektrof oretisch coatingvlak wordt berekend met de volgende f ormule:
(2 maal gew icht product zonder coating)
(gemiddelde dikte metaalplaat x dichtheid metaalplaat)
Deze methode w ordt ook gebruikt voor andere gecoate onderdelen van metaalplaat.
Voor de berekening van het oppervlak van de andere toegevoegde delen of het totale in de
installatie gecoate oppervlak wordt gebruikgemaakt van CAD (computergesteund ontwerp) of
andere gelijkw aardige methoden.
De totale emissiegrensw aarden hebben betrekking op alle procesfasen die in dezelf de installatie
w orden uitgevoerd vanaf elektroforetische coating of een ander soort coatingproces tot en met
het uiteindelijke in de w as zetten en polijsten van de toplaag, alsmede de oplosmiddelen die bij
het reinigen van procesapparatuur worden gebruikt, met inbegrip v an spuitcabines en andere
vaste apparatuur, zowel tijdens als buiten de productief ase.
( 4 ) In deze tabel w ordt onder bestaande oplosmiddeleninstallatie verstaan: een
oplosmiddeleninstallatie die op 1 april 2002 in w erking was.
Artikel 2.29
1.

Bij het in w erking hebben van een oplosmiddeleninstallatie w orden:
a. de emissiegrensw aarden en de dif fuse-emissiegrenswaarden van tabel 2.28a en tabel 2.28b
niet overschreden, of
b. de totale emissiegrensw aarden van tabel 2.28a en tabel 2.28b niet overschreden.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien w ordt voldaan aan een reductieprogramma w aarmee
een emissiebeperking w ordt bereikt die gelijkw aardig is aan die w elke bij toepassing van de in het
eerste lid, onder a of b, bedoelde w aarden zou zijn bereikt.

3.

Indien een bestaande oplosmiddeleninstallatie als bedoeld in artikel 2.28 een verandering als
bedoeld in artikel 1.10, tw eede lid, of artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2 °, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht ondergaat of na een verandering v oor het eerst onder
deze af deling valt, w ordt dat deel van de oplosmiddeleninstallatie dat de verandering heeft
ondergaan aangemerkt als nieuw e oplosmiddeleninstallatie. De eerste volzin is niet van
toepassing indien de totale emissies van de oplosmiddeleninstallatie niet hoger zijn dan indien
het deel dat de verandering heef t ondergaan als een nieuw e oplosmiddeleninstallatie zou zijn
aangemerkt.
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4.

Indien degene die een inrichting drijf t w aartoe een oplosmiddeleninstallatie behoort, aantoont dat
het voldoen aan de dif f use-emissiegrenswaarde technisch en economisch niet haalbaar is voor
die oplosmiddeleninstallatie, kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrif t een andere diffuseemissiegrensw aarde vaststellen.

5.

Voor coatingprocessen als bedoeld in tabel 2.28a, onderdeel 8, kan het bevoegd gezag bij
maatw erkvoorschrift voor de oplosmiddeleninstallatie andere emissiegrensw aarden of diffuseemissiegrensw aarden vaststellen dan die w elke gelden op grond van het eerste lid, indien:
a. de vrijkomende vluchtige organische stoffen niet beheerst kunnen worden afgevangen of
uitgestoten, en
b. degene die de inrichting drijf t w aartoe de oplosmiddeleninstallatie behoort, aantoont dat het
voldoen aan de verplichtingen uit het eerste lid technisch en economisch niet haalbaar is.

Artikel 2.30
1.

2.

Stof f en of mengsels waaraan een of meer van de gevarenaanduidingen H340, H350, H350i,
H360D of H360F is of zijn toegekend of die van deze aanduidingen moeten zijn voorzien w egens
hun gehalte aan vluchtige organische stoffen die krachtens de EG-verordening indeling,
etikettering en verpakking van stoffen en mengsels als kankerverwekkend, mutageen of gif tig
voor de voortplanting zijn ingedeeld, w orden voor zover mogelijk binnen zo kort mogelijke tijd
vervangen door naar hun aard minder schadelijke stoffen of mengsels.
De emissies van:
a. vluchtige organische stoffen als bedoeld in het eerste lid en
b. gehalogeneerde vluchtige organische stoffen waaraan de gevarenaanduidingen H341 of
H351 zijn toegekend, of die van deze aanduidingen moeten zijn voorzien,
overschrijden de emissiegrensw aarden van tabel 2.30 niet. De emissiegrensw aarden gelden voor
de totale massa van de betrokken stoffen.

Verwijderd: of de risicozinnen R45,
R46, R49, R60 en R61

Verwijderd: of de risicozinnen R40
of R68

Tabel 2.30
Stoffen of mengsels

Massastroom Emissiegrenswaarde

H340, H350, H350i, H360D of H360F en v erplichte etikettering

≥10 g/uur

2 mg/Nm³

H341 of H351 en v erplichte etikettering

≥100 g/uur

Verwijderd: of R45, R46, R49, R60
en R61

20 mg/Nm³

Verwijderd: of R40 of R68

3.

Een oplosmiddeleninstallatie w aarin tw ee of meer activiteiten worden verricht die elk de
drempelw aarden van tabel 2.28a of tabel 2.28b overschrijden, voldoet:
a. ten aanzien van de stof fen of mengsels, genoemd in het eerste of tweede lid, voor elke
activiteit af zonderlijk aan de in die leden vermelde eisen, en
b. ten aanzien van de andere stoffen of mengsels dan bedoeld onder a:
1°. voor elke activiteit af zonderlijk aan artikel 2.29, eerste of tweede lid, of
2°. aan een w aarde voor de totale emissies, die niet hoger is dan bij toepassing van het
onder 1° gestelde het geval zou zijn.

Artikel 2.31
Degene die een inrichting drijf t w aartoe een oplosmiddeleninstallatie behoort, neemt alle passende
voorzorgsmaatregelen om de emissies van vluchtige organische stoffen bij het opstarten en stilleggen
van de installatie tot een minimum te beperken.
Artikel 2.32
De monitoring van emissies, het opstellen van een reductieprogramma en een
oplosmiddelenboekhouding en de emissiemetingen ter controle op de naleving van de
emissiegrensw aarden voldoen aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
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Artikel 2.10
De monitoring van emissies, het opstellen van een reductieprogramma, het opstellen van een
oplosmiddelenboekhouding en de emissiemetingen ter controle op de naleving van de
emissiegrensw aarden, bedoeld in artikel 2.32 van het besluit, voldoen aan de eisen gesteld in de
artikelen 2.11 tot en met 2.15.
Artikel 2.11
1.

Degene die een oplosmiddeleninstallatie drijf t, meet continu of een af gaskanaal, waarop
nabehandelingsapparatuur is aangesloten en die aan de uitlaatzijde gemiddeld in totaal meer dan
10 kilogram totaal organische koolstof per uur uitw erpt, voldoet aan de emissiegrensw aarden,
niet zijnde de dif f use-emissiegrenswaarden, en de totale emissiegrensw aarden, bedoeld in
artikel 2.29 van het besluit.

2.

In een oplosmiddeleninstallatie die gemiddeld in totaal minder dan 10 kilogram totaal organische
koolstof per uur uitw erpt, voert degene die de oplosmiddeleninstallatie drijf t, om de drie jaar
metingen uit van totaal organische koolstof, waarbij gedurende elke meting ten minste drie
meetresultaten w orden geregistreerd.

3.

Metingen ter controle op de naleving van de emissiegrensw aarden zijn niet vereist indien
nabehandelingsapparatuur niet noodzakelijk is om te voldoen aan het besluit.

Artikel 2.12
1.

Bij continue metingen is aan de emissiegrensw aarden, niet zijnde de dif f useemissiegrensw aarden, en de totale emissiegrensw aarden, bedoeld in artikel 2.29, eerste lid, van
het besluit, voldaan indien onder normale bedrijf somstandigheden:
a. het 24-uursgemiddelde voor een bepaalde stof de daarvoor geldende emissiegrensw aarde
niet overschrijdt, waarbij het 24-uursgemiddelde w ordt berekend van alle geldige metingen
gedurende een periode van 24 uur w aarin een oplosmiddeleninstallatie onder normale
omstandigheden in bedrijf is, met uitzondering van het opstarten en stilleggen van de
installatie en het onderhoud van de apparatuur, en
b. geen van de uurgemiddelden hoger is dan 1,5 maal de emissiegrensw aarden.

2.

Bij periodieke metingen is aan de emissiegrensw aarden, niet zijnde de dif f useemissiegrensw aarden, en de totale emissiegrensw aarden, bedoeld in artikel 2.29, eerste lid, van
het besluit, voldaan indien bij die meting:
a. het gemiddelde van alle meetresultaten onder normale omstandigheden de
emissiegrensw aarden niet overschrijdt, en
b. geen van de uurgemiddelden onder normale omstandigheden hoger is dan 1,5 maal de
emissiegrensw aarden.

3.

Of aan de emissiegrensw aarden, bedoeld in artikel 2.30, tw eede lid, van het besluit w ordt
voldaan, w ordt vastgesteld op basis van de som van de massaconcentraties van de verschillende
betrokken vluchtige organische stoffen. Of aan de emissiegrensw aarden, niet zijnde de dif f useemissiegrensw aarden, en de totale emissiegrensw aarden, bedoeld in artikel 2.29, eerste lid, van
het besluit w ordt voldaan, wordt vastgesteld op basis van de totale massa organische koolstof die
w ordt uitgestoten, tenzij in tabel 2.28a van het besluit anders is bepaald.

4.

Gasvolumes mogen w orden toegevoegd om de af gassen af te koelen of te verdunnen indien dit
technisch gerechtvaardigd is. De toegevoegde gasvolumes w orden niet betrokken bij het
vaststellen van de massaconcentratie van de verontreinigende stof in het af gas.

Artikel 2.13
1.

Bij de opzet van een reductieprogramma als bedoeld in artikel 2.29, tw eede lid, van het besluit,
w orden in ieder geval de volgende f actoren betrokken:
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a. indien vervangingsproducten met w einig of geen oplosmiddelen nog in ontw ikkeling zijn, heef t
degene die een oplosmiddeleninstallatie drijf t, extra tijd voor de uitvoer van het
reductieprogramma;
b. het ref erentiepunt voor de emissiebeperking komt zo goed mogelijk overeen met de emissie
die het resultaat zou zijn als er geen beperkende maatregelen zouden w orden genomen.
2.

Aan een gelijkw aardige emissiebeperking als bedoeld in artikel 2.29, tw eede lid, van het besluit
w ordt bij een oplosmiddeleninstallatie w aar voor het product een constant gehalte aan vaste stof
kan w orden aangenomen, in ieder geval voldaan indien de f eitelijke emissie van oplosmiddelen,
bepaald aan de hand van de oplosmiddelenboekhouding, kleiner is dan of gelijk is aan de
beoogde emissie, die als volgt w ordt berekend:
a. bereken de jaarlijkse ref erentie-emissie als volgt:
1°. bepaal de totale massa aan vaste stof in de hoeveelheid coating, inkt, lak of kleef stof die
per jaar w ordt gebruikt, waarbij onder vaste stof wordt verstaan elk materiaal in coating,
inkt, lak en kleef stof dat vast wordt wanneer het water of de vluchtige organische stoffen
zijn verdampt, en
2°. vermenigvuldig de bepaalde massa vaste stof met de in tabel 2.13 vermelde
toepasselijke vermenigvuldigingsf actor;
b. vermenigvuldig de jaarlijkse ref erentie-emissie met het in tabel 2.13 vermelde toepasselijke
reductiepercentage.

3.

De vermenigvuldigingsf actor, bedoeld in het tw eede lid, mag voor een individuele
oplosmiddeleninstallatie w orden aangepast om rekening te houden met een aangetoonde stijging
van het rendement bij het gebruik van vaste stoffen.

Tabel 2.13
Nummer
activiteit
tabel 2.28a
Besluit

Activiteit

Dr empelwaar de (voor
oplosmiddelenver bruik in
ton/jaar )

Ver menig vuldig ing sfactor
jaar lijkse r eferentieemissie

Reductieper centag e
beoog de
emissie

Bijzonder e bepalingen

In deze tabel wor dt onder bestaande
oplosmiddeleninstallatie ver staan:
oplosmiddeleninstallatie die op 1 april
2002 in wer king was.
2

Illustr atiediepdr uk

>25

4

15% ( 1)

3

Rotatiezeefdr uk op
textiel/kar ton

>30

1,5

25%

Ander e r otatiezeefdruk >15

1,5

30%

>25

1,5

25%

Ander e r otatiediepdruk, >15
flexog r afie, lamineer - of
lakeenheden

4

30%

>25

4

25%

Coating van voer tuig en <15
( < 15 ton/jaar ver bruik
oplosmiddelen)

1,5

40%

Over spuiten van
voer tuig en

>0,5

3

40%

7

Bandlakken

>25

3

10% ( 2)

8

Ander e
coating pr ocessen

>5

6

( 1) Reductiepercentag e beoogde
emissie bestaande
oplosmiddeleninstallaties: 20%

( 2) Reductiepercentag e beoogde
emissie bestaande
oplosmiddeleninstallaties: 15%
( 3) Rotatiezeefdruk op textiel valt
onder activiteit nr . 3.

coating van textiel ( 3) ,
vezel, film of papier

4

40%

coating in contact met
levensmiddelen,
coating in lucht- en
r uimtevaar t

2,33

40%
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Nummer
activiteit
tabel 2.28a
Besluit

Activiteit

Dr empelwaar de (voor
oplosmiddelenver bruik in
ton/jaar )

Ver menig vuldig ing sfactor
jaar lijkse r eferentieemissie

Reductieper centag e
beoog de
emissie

1,5

40%

coating van textiel ( 3) ,
vezel, film of papier

4

25%

coating in contact met
levensmiddelen,
coating in lucht- en
r uimtevaar t

2,33

25%

metaalcoating ,
kunststofcoating en
over ig e coating

1,5

25%

>15

4

40%

>25

4

25%

>5

4

30%

>15

4

25%

metaalcoating ,
kunststofcoating en
over ig e coating
Ander e
coating pr ocessen

10

16

Coating van hout

Het aanbr eng en van
een lijmlaag

Bijzonder e bepalingen

>15

Verwijderd: ¶
Nummer activiteit tabel 2.28a Besluit...

Artikel 2.14
Degene die een oplosmiddeleninstallatie drijf t, voert een oplosmiddelenboekhouding w aarmee:
a. w ordt aangetoond dat is voldaan aan:
1°. de emissiegrensw aarden, dif fuse-emissiegrenswaarden of de totale emissiegrensw aarden,
bedoeld in de artikelen 2.29, eerste, vierde en vijf de lid, en 2.30, tw eede en derde lid, van
het besluit, en
2°. indien van toepassing, de eisen van het reductieprogramma, bedoeld in artikel 2.29, tw eede
lid, van het besluit;
b. de mogelijkheden voor emissiebeperking in de toekomst w orden gespecificeerd, en
c. inf ormatie aan eenieder kan w orden verstrekt over het verbruik en de emissie van oplosmiddelen.
Artikel 2.15
1.

Een oplosmiddelenboekhouding als bedoeld in artikel 2.14:
a. omvat een periode van tw aalf maanden en w ordt binnen dertien w eken na af loop van die
periode af gesloten, en
b. voldoet aan het tw eede tot en met het negende lid.

2.

Ter controle op de naleving van een reductieprogramma als bedoeld in artikel 2.29, tw eede lid,
van het besluit w ordt het oplosmiddelenverbruik berekend aan de hand van de volgende f ormule:
V = I1 - O8.

3.

Voor de berekening van de jaarlijkse ref erentie-emissie, bedoeld in artikel 2.13, tw eede lid, wordt
de in coatings gebruikte hoeveelheid vaste stof bepaald overeenkomstig de f ormule, genoemd in
het tw eede lid.

4.

Ter controle op de naleving van een totale emissiegrensw aarde wordt de totale emissie berekend
aan de hand van de volgende f ormule: E = F + O1.

5.

Ter controle op de naleving van artikel 2.30, derde lid, onder b, onder 2°, van het besluit wordt de
totale emissie van alle betrokken activiteiten bepaald en vergeleken met de totale emissie die zou
zijn veroorzaakt als artikel 2.29 van het besluit voor elke activiteit af zonderlijk zou zijn nageleef d.
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6.

Ter controle op de naleving van een dif f use emissiegrenswaarde wordt de diffuse emissie
berekend aan de hand van een van de volgende f ormules:
a. F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8, of
b. F = O2 + O3 + O4 + O9.

7.

De dif f use emissie w ordt bepaald met behulp van een korte maar representatieve serie metingen
of door middel van een gelijkw aardige berekeningsmethode. De bepaling behoef t niet te w orden
herhaald zolang de oplosmiddeleninstallatie niet w ordt veranderd.

8.

De dif f use emissie w ordt uitgedrukt als een percentage van de oplosmiddeleninput, berekend aan
de hand van de volgende f ormule: I = I1 + I2.

9.

Onder de in dit artikel genoemde symbolen w ordt verstaan:

E

Totale emissie

F

Dif f use emissie

V

Verbruik

I

Input

I1

De hoev eelheid aangekochte organische oplosmiddelen als zodanig of in mengsels, die in het
proces worden ingev oerd gedurende de termijn waarov er de massabalans wordt bepaald.

I2

De hoev eelheid oplosmiddelenhergebruik. De teruggewonnen oplosmiddelen worden telkens
meegerekend wanneer ze worden gebruikt om de activ iteit uit te oefenen

O

Output

O1

De hoev eelheid v luchtige organische stoffen in de emissies v ia de schoorsteen

O2

Dif f use emissie v an vluchtige organische stoffen in water, rekening houdend met de
af v alwaterzuiv ering bij de berekening v an O5

O3

Dif f use emissie v an vluchtige organische stoffen in enig product, die als v erontreiniging of als
residu in de bij de activ iteit v ervaardigde producten achterblijf t

O4

Dif f use emissie v an vluchtige organische stoffen in de lucht

O5

Organische oplosmiddelen en/of organische v erbindingen die door chemische of fysische reacties
v erloren gaan, met inbegrip v an hoev eelheden organische oplosmiddelen die door v erbranding,
een andere zuiv ering v an af gassen of door afvalwaterzuiv ering v ernietigd worden of door adsorptie
opgev angen worden, mits die niet bij O6, O7 of O8 worden meegerekend.

O6

Organische oplosmiddelen in ingezameld af v al.

O7

Organische oplosmiddelen als zodanig of in mengsels die als een product met handelswaarde
worden v erkocht of bestemd zijn om te worden v erkocht, met uitzondering v an oplosmiddelen die
v allen onder O3.

O8

De hoev eelheid organische oplosmiddelen, met inbegrip v an organische oplosmiddelen in
mengsels, die v oor hergebruik is teruggewonnen maar niet opnieuw bij de activ iteit wordt gebruikt
en die niet onder O7 v alt.

O9

De hoev eelheid v luchtige organische stoffen, die op andere wijze dan bedoeld onder O1 tot en met
O8 v rijkomt.

85

Hoofdstuk 3. Bepalingen met betrekking tot activiteiten, tevens geldend voor
inrichtingen type C
AFDELING 3.0. REIKWIJDTE HOOFDSTUK 3
Artikel 3
Dit hoof dstuk is van toepassing op degene die:
a. een inrichting type A of een inrichting type B drijf t, of
b. een inrichting type C drijf t, met uitzondering van de artikelen 3.113 tot en met 3.121.

AFDELING 3.1. AFVALWATERBEHEER
§ 3.1.1

Bodem sanering en proefbronnering

Artikel 3.1
1.

Deze paragraaf is van toepassing op een saneringsonderzoek en een bodemsanering in de zin
van de Wet bodembescherming. Bij het lozen van grondw ater vanuit een proefbronnering in het
kader van een saneringsonderzoek of vanuit een bodemsanering wordt ten minste voldaan aan
het tw eede tot en met het negende lid.

2.

Het lozen in een aangew ezen oppervlaktew aterlichaam of in een voorz iening voor de inzameling
en het transport van afvalw ater, niet zijnde een vuilw aterriool, is toegestaan, indien bij het lozen:
a. geen visuele verontreiniging plaatsvindt;
b. het gehalte aan naf taleen in enig steekmonster ten hoogste 0,2 microgram per liter bedraagt;
c. het gehalte aan PAK's in enig steekmonster ten hoogste 1 microgram per liter bedraagt; en
d. in enig steekmonster de emissiew aarden van de in dit artikel opgenomen tabel 3.1a niet
w orden overschreden.

Tabel 3.1a

3.

Stoffen

Emissiewaarde

BTEX

50 microgram per liter

Vluchtige organohalogeenv erbindingen uitgedrukt als chloor

20 microgram per liter

Aromatische organohalogeenv erbindingen

20 microgram per liter

Minerale olie

500 microgram per liter

Cadmium

4 microgram per liter

Kwik

1 microgram per liter

Koper

11 microgram per liter

Nikkel

41 microgram per liter

Lood

53 microgram per liter

Zink

120 microgram per liter

Chroom

24 microgram per liter

Onopgeloste stoffen

50 milligram per liter

Het
a.
b.
c.
d.

lozen, in een niet-aangew ezen oppervlaktew aterlichaam, is toegestaan, indien bij het lozen:
geen visuele verontreiniging plaatsvindt;
het gehalte aan naf taleen in enig steekmonster ten hoogste 0,2 microgram per liter bedraagt;
het gehalte aan PAK's in enig steekmonster ten hoogste 1 microgram per liter bedraagt; en
in enig steekmonster de emissiew aarden van de in dit artikel opgenomen tabel 3.1b niet
w orden overschreden.
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Tabel 3.1b
Stoffen

Emissiewaarde

Benzeen

2 microgram per liter

Tolueen

7 microgram per liter

Ethy lbenzeen

4 microgram per liter

Xy leen

4 microgram per liter

Tetrachlooretheen

3 microgram per liter

Trichlooretheen

20 microgram per liter

1,2-dichlooretheen

20 microgram per liter

1,1,1-trichloorethaan

20 microgram per liter

Viny lchloride

8 microgram per liter

Som v an de v ijf hier bov enstaande stoffen

20 microgram per liter

Monochloorbenzeen

7 microgram per liter

Dichloorbenzenen

3 microgram per liter

Trichloorbenzenen

1 microgram per liter

Minerale olie

50 microgram per liter

Cadmium

0,4 microgram per liter

Kwik

0,1 microgram per liter

Koper

1,1 microgram per liter

Nikkel

4,1 microgram per liter

Lood

5,3 microgram per liter

Zink

12 microgram per liter

Chroom

2,4 microgram per liter

Onopgeloste stoffen

20 milligram per liter

4.

Het lozen op of in de bodem is toegestaan indien het gehalte aan stof fen in enig steekmonster
niet meer bedraagt dan de streefwaarden in tabel 1 van de bijlage bij de circulaire
bodemsanering per 1 juli 2013.

5.

Het lozen, bedoeld in het eerste lid, in een vuilw aterriool is verboden.

6.

Indien lozen als bedoeld in het eerste lid in een oppervlaktew aterlichaam, op of in de bodem of in
een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalw ater, niet zijnde een vuilw aterriool,
redelijkerw ijs niet mogelijk is:
a. is, in af w ijking van het vijf de lid, het lozen vanuit een proef bronnering in het vuilw aterriool
toegestaan indien het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer bedraagt dan 300 milligram
per liter;
b. kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift het vijf de lid niet van toepassing verklaren
en het lozen vanuit een bodemsanering in een vuilw aterriool toestaan, indien het belang van
de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en
eigenschappen van het af valw ater niet tegen het lozen in een vuilw aterriool verzet. Artikel
2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

7.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift afwijken van:
a. de gehalten aan naf taleen en PAK's, bedoeld in onderdelen b en c van het tw eede en het
derde lid, de emissiew aarden, bedoeld in onderdeel d van het tw eede en het derde lid en de
streefwaarden, bedoeld in het vierde lid, en hogere w aarden of gehalten bepalen, indien
genoemde w aarden of gehalten niet door toepassing van beste beschikbare tec hnieken
kunnen w orden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet
tegen het lozen met een hogere w aarde of een hoger gehalte;
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b.

c.

de gehalten aan naf taleen en PAK's, bedoeld in onderdelen b en c van het tw eede en het
derde lid, en lagere w aarden bepalen, indien het belang van de bescherming van het milieu
tot het stellen van een lagere w aarde noodzaakt;
de w aarden bedoeld in het tw eede lid, onderdeel d, en lagere w aarden bepalen indien vanuit
een voorziening bedoeld in dat lid geloosd w ordt in een niet-aangew ezen
oppervlaktew aterlichaam, of op of in de bodem en het belang van bescherming van het
milieu noodzaakt tot het stellen van een lagere w aarde.

8.

De lagere gehalten, bedoeld in het zevende lid, onderdeel c, w orden niet lager vastgesteld dan:
a. de w aarden opgenomen in tabel 3.1b, indien geloosd w ordt in een oppervlaktew aterlichaam;
b. de streefwaarden, bedoeld in het vierde lid, indien geloosd w ordt op of in de bodem.

9.

Het te lozen grondw ater, bedoeld in het eerste lid, kan op een doelmatige w ijze w orden
bemonsterd.

§ 3.1.2

Lozen van grondwater bij ontwatering

Artikel 3.2
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van grondwater bij ontw atering, niet zijnde:
a. grondw ater vanuit een proefbronnering in het kader van een saneringsonderzoek of vanuit
een bodemsanering als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid;
b. drainagew ater afkomstig van telen in een kas als bedoeld in artikel 3.70, en
c. drainagew ater als bedoeld in artikel 3.87, negende lid.
Bij het lozen w ordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en met tiende lid.

2.

Het lozen op of in de bodem is toegestaan.

3.

Het lozen in een oppervlaktew aterlichaam is toegestaan indien:
a. het gehalte onopgeloste stof fen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter
bedraagt; en
b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

4.

Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij
maatw erkvoorschrift afwijken van:
a. het gehalte, genoemd in dat lid en een hoger gehalte v aststellen, indien genoemd gehalte
niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan w orden bereikt en het belang
van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen met een hoger gehalte verzet;
en
b. bepalen dat visuele verontreiniging mag optreden, indien visuele verontreiniging niet door
toepassing van beste beschikbare technieken kan w orden voorkomen en het belang van de
bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen, waarbij visuele verontreiniging
optreedt.

5.

Het lozen, in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalw ater, niet zijnde een
vuilw aterriool, is toegestaan indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten
hoogste 50 milligram per liter bedraagt en het ijzergehalte in enig steekmonster ten hoogste 5
milligram per liter bedraagt.

6.

Het bevoegd gezag kan met betrekking tot lozen als bedoeld in het vijf de lid bij
maatw erkvoorschrift of verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer
afw ijken van:
a. de gehalten, bedoeld in dat lid en hogere gehalten vaststellen, indien eerstgenoemde
gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en
het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een
hoger gehalte;
b. het ijzergehalte, bedoeld in dat lid en een lager ijzergehalte bepalen, indien het belang van
bescherming van het milieu tot het stellen van een lager gehalte noodzaakt.
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7.

Het
a.
b.
c.

lozen, in een vuilw aterriool is verboden, tenzij:
het lozen ten hoogste 8 w eken duurt;
de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt; en
het gehalte onopgeloste stof fen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter
bedraagt.

8.

Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de tijdsduur en de hoeveelheid, bedoeld in het
zevende lid bij maatw erkvoorschrift of bij verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet
milieubeheer andere w aarden stellen.

9.

Het te lozen grondw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

10. De per tijdseenheid geloosde hoeveelheid grondw ater kan voor de toepassing van het zevende
lid op een doelmatige w ijze w orden bepaald.
§ 3.1.3

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende
voorziening

Artikel 3.3
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van af vloeiend hemelw ater dat:
a. niet af komstig is van een bodembeschermende voorziening,
b. geen hemelw ater is w aarop de artikelen 3.33, 3.34, 3.49 en 3.60 van toepassing zijn, of
c. geen drainagew ater is als bedoeld in artikel 3.87, negende lid.

2.

Het lozen anders dan in een vuilw aterriool is toegestaan.

3.

Het lozen vindt slechts dan in een vuilw aterriool plaats, indien het lozen op of in de bodem, in een
openbaar hemelw aterstelsel of in een oppervlaktew aterlichaam redelijkerw ijs niet mogelijk is.

4.

Gew asbeschermingsmiddelen, w aaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, w orden slechts op half open en gesloten verhardingen gebruikt, indien:
a. sprake is van pleksgew ijze behandeling door middel van selectieve toepassingstechnieken;
en
b. de kans op neerslag voor een periode van 24 uur na het voorgenomen gebruik niet groter is
dan 40% volgens het w eerbericht, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet
taken meteorologie en seismologie, voor de desbetreffende regio van het land.

5.

Gew asbeschermingsmiddelen, w aaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, w orden niet gebruikt in of
nabij straatkolken of putten.

6.

Het derde lid is niet van toepassing op het lozen dat is aangevangen voor het van toepassing
w orden van het eerste tot en met vijf de lid op de inrichting.

7.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift bepalen dat het lozen in het vuilw aterriool van
af vloeiend hemelw ater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening, dat reeds
plaatsvond voorafgaand aan het tijdstip, bedoeld in het zesde lid, binnen een in dat
maatw erkvoorschrift gestelde termijn w ordt gestaakt.

89

§ 3.1.4

Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie

Artikel 3.4
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van huishoudelijk af valw ater en het behandelen
van dit af valw ater voorafgaand daaraan. Het lozen van huishoudelijk af valw ater in een
oppervlaktew aterlichaam of op of in de bodem is toegestaan indien het lozen plaatsvindt buiten
een bebouw de kom of binnen een bebouw de kom van w aaruit stedelijk af valw ater wordt geloosd
met een vervuilingsw aarde van minder dan 2000 inw onerequivalenten en de afstand tot het
dichtstbijzijnde vuilw aterriool of een zuiveringtechnisch werk waarop kan worden aangesloten
meer bedraagt dan:
a. 40 meter bij niet meer dan 10 inw onerequivalenten;
b. 100 meter bij meer dan 10 doch minder dan 25 inw onerequivalenten;
c. 600 meter bij 25 doch minder dan 50 inw onerequivalenten;
d. 1500 meter bij 50 doch minder dan 100 inw onerequivalenten; en
e. 3.000 meter bij 100 of meer inw onerequivalenten.

2.

De af stand, bedoeld in het eerste lid, w ordt berekend:
a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk af valw ater vrijkomt; en
b. langs de kortste lijn w aarlangs de af voerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen
w orden aangelegd.

3.

Indien de af stand, bedoeld in het eerste lid, minder bedraagt dan de af standen, genoemd in dat
lid, kan het bevoegd gezag indien het belang van de bescherming van de bodem of de kw aliteit
van een oppervlaktew aterlichaam zich daar tegen niet verzet, bij maatw erkvoorschrift het lozen op
of in de bodem of in een oppervlaktew aterlichaam toestaan:
a. voor een door hem vast te stellen termijn, gebaseerd op het nog niet verstreken deel van
een af schrijvingstermijn van de bij de aanleg van het vuilw aterriool of het zuiveringtechnisch
w erk reeds bestaande zuiveringsvoorziening; of
b. indien voor een deel van het huishoudelijk af valw ater dat vrijkomt binnen de inrichting
w aarvan de vervuilingsw aarde niet groter is dan 3 inw onerequivalenten aansluiting op de
bedrijf sriolering die op een vuilw aterriool is aangesloten niet doelmatig is, w aarbij kan
w orden bepaald dat het af valw ater door een zuiveringsvoorziening w ordt geleid.

4.

In afw ijking van het tw eede lid, onderdeel a, w ordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilw aterriool
of zuiveringtechnisch werk bij voortzetting van het lozen van huishoudelijk af valw ater op of in de
bodem dat voor 1 juli 1990 al regelmatig plaatsvond, berekend vanaf het gedeelte van het
gebouw dat zich het dichtst bij een vuilw aterriool of een zuiveringtechnisch werk bevindt.

5.

In afw ijking van het tw eede lid, onderdeel a, w ordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilw aterriool
of zuiveringtechnisch werk bij voortzetting van het lozen van huishoudelijk af valw ater in het
oppervlaktew aterlichaam dat voor 1 maart 1997 al plaatsvond, berekend vanaf het gedeelte van
het gebouw dat zich het dichtst bij een vuilw aterriool of een zuiveringtechnisch werk bevindt.

Artikel 3.5
1.

Bij het lozen van huishoudelijk af valw ater op of in de bodem of in een oppervlaktew aterlichaam
w orden de volgende grenswaarden niet overschreden:
Tabel 3.5
Lozen op of in de bodem en in een
aangewezen
oppervlaktewaterlichaam

Lozen in een niet aangewezen
oppervlaktewaterlichaam

Parameter

Representatief
etmaalmonster

Steekmonster

Representatief
etmaalmonster

Steekmonster

Biochemisch
zuurstof v erbruik

30 milligram per
liter

60 milligram per
liter

20 milligram per
liter

40 milligram per
liter
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Lozen op of in de bodem en in een
aangewezen
oppervlaktewaterlichaam

Lozen in een niet aangewezen
oppervlaktewaterlichaam

Parameter

Representatief
etmaalmonster

Steekmonster

Representatief
etmaalmonster

Steekmonster

Chemisch
zuurstof v erbruik

150 milligram per
liter

300 milligram per
liter

100 milligram per
liter

200 milligram per
liter

Totaal stikstof

30 milligram per
liter

60 milligram per
liter

Ammoniumstikstof

2 milligram per
liter

4 milligram per
liter

30 milligram per
liter

60 milligram per
liter

3 milligram per
liter

6 milligram per
liter

Onopgeloste
stoffen

30 milligram per
liter

60 milligram per
liter

Fosf or totaal

2.

Bij lozen op of in de bodem w ordt het huishoudelijk af valw ater op een zodanige wijze geloosd,
dat de nadelige gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk w orden beperkt.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op een lozing van huishoudelijk af valw ater van minder dan 6
inw onerequivalenten indien het af valw ater is geleid door een zuiveringsv oorziening die voldoet
aan bij ministeriële regeling bepaalde eisen.

4.

Het bevoegd gezag kan, bij lozen in een niet aangew ezen oppervlaktewaterlichaam, indien het
belang van de bescherming van het milieu daartoe noodzaakt bij maatw erkvoorschrift de eisen
bedoeld in het derde lid niet van toepassing verklaren en daarbij bepalen dat het huishoudelijk
af valw ater door een aangegeven zuiveringsvoorziening dient te w orden geleid.

5.

In afw ijking van het eerste lid, kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van
het milieu zich daartegen niet verzet, op een daartoe strekkende aanvraag voor een door hem
vast te stellen termijn bij maatw erkvoorschrift bepalen dat bij het lozen niet aan de in dat lid
genoemde w aarden behoeft te worden voldaan. Het bevoegd gezag kan daarbij:
a. andere w aarden vaststellen;
b. bepalen dat het huishoudelijk af valw ater door een aangegeven zuiveringsvoorziening dient
te w orden geleid.

6.

Het te lozen huishoudelijk af valw ater kan op een doelmatige w ijze w orden bemonsterd.

§ 3.1.1. Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
Artikel 3.1
Ter beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 3.5, tw eede lid, van het
besluit w ordt het huishoudelijk af valw ater bij lozing in de bodem geleid door een inf iltratievoorziening
die zodanig w ordt uitgevoerd en onderhouden, dat:
a.

het vanuit de zuiveringsvoorziening geloosde w ater in de inf iltratievoorziening niet in direct
contact met het grondw ater komt,

b.

de inf iltratievoorziening geen hinder veroorzaakt, en

c.

nadelige gevolgen voor de volksgezondheid w orden voorkomen.

Artikel 3.2
Ter beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 3.5, derde lid, van het
besluit w ordt het huishoudelijk af valw ater geleid door een zuiveringsvoorziening die voldoet aan het
bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4.
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Artikel 3.3
1.

Een
a.
b.
c.

zuiveringsvoorziening bestaat uit een septic tank:
met een nominale inhoud van ten minste 6 kubieke meter,
die voldoet aan NEN-EN 12566-1, en
met een hydraulisch rendement van ten hoogste 10 gram, bepaald overeenkomstig annex B
van NEN-EN 12566-1.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op een zuiveringsvoorziening die is geplaatst voor 1 januari
2009, indien die zuiveringsvoorziening bestaat uit een septic tank, die een nominale inhoud heef t
van ten minste 6 kubieke meter en w aarbij:
a. de septic tank uit drie compartimenten bestaat;
b. de nominale inhoud, in de stroomrichting, over de compartimenten is verdeeld in de
verhouding tw ee staat tot één staat tot één;
c. de scheidingsw anden tussen de compartimenten van de septic tank ten minste 20
centimeter boven het w aterniveau uitsteken;
d. de instroomopening in het eerste compartiment van de septic tank zich ten minste 10
centimeter boven het w aterniveau bevindt;
e. de toevoerpijp ten minste 5 centimeter en ten hoogste 10 centimeter uit de binnenw and
steekt;
f . de doorstroomopeningen in scheidingsw anden tussen de compartimenten van de septic tank
zodanig zijn uitgevoerd, dat:
1°. de doorvoer van bodemslib en drijf lagen w ordt voorkomen;
2°. de gezamenlijke oppervlakte van de doorstroomopeningen per scheidingsw and ten
minste 100 vierkante centimeter en ten hoogste 400 vierkante centimeter bedraagt;
3°. de bovenkant van de doorstroomopeningen ten minste 30 centimeter onder het
w aterniveau ligt, en
4°. de onderkant van de doorstroomopeningen hoger ligt dan de helf t van de w aterhoogte
gemeten vanaf de bodem van de septic tank;
g. de af voeropening van een septic tank voorzien is van een duikschot of een T-stuk zodat
af voer van bodemslib of drijf lagen w ordt voorkomen, en
h. de w aterhoogte in een septic tank ten minste 1,2 meter bedraagt en ten hoogste bedraagt:
1°. 2,2 meter bij een inhoud van ten hoogste 10 kubieke meter;
2°. 2,5 meter bij een inhoud van meer dan 10 kubieke meter.

3.

Indien af zonderlijke septic tanks als bedoeld in het tw eede lid parallel zijn geschakeld, bedraagt
de gezamenlijke nominale inhoud ten minste 6 kubieke meter en voldoet iedere tank af zonderlijk
aan de voorschriften genoemd in het tw eede lid, onderdelen a tot en met h.

4.

Opdeling van de septic tank, bedoeld in het tw eede lid, in af zonderlijke in serie geschakelde
tanks is toegestaan, mits de nominale inhoud van één compartiment niet over verschillende tanks
is verdeeld. De af zonderlijke septic tanks gelden samen als één septic tank.

Artikel 3.4
Een zuiveringsvoorziening
a.

is goed toegankelijk, en

b.

w ordt zo vaak als voor de goede werking daarvan nodig is onderhouden.

§ 3.1.4a Behandeling van stedelijk afvalwater
Artikel 3.5a
Deze paragraaf is van toepassing op zuiveringtechnische werken, voor zover het de waterlijn betref t
met inbegrip van slibindikking en mechanische slibontw atering.
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Artikel 3.5b
1.

De geurbelasting als gevolg van een zuiveringtechnisch werk is ter plaatse van geurgevoelige
objecten niet meer dan 0,5 odour unit per kubieke meter lucht als 98-percentiel.

2.

In afw ijking van het eerste lid is de geurbelasting als gevolg van een zuiveringtechnisch werk ter
plaatse van geurgevoelige objecten gelegen op een gezoneerd industrieterrein, een
bedrijventerrein danw el buiten de bebouw de kom, niet meer dan 1 odour unit per kubieke meter
lucht als 98-percentiel.

3.

Onverminderd het eerste en tw eede lid, w ordt bij een zuiveringtechnisch werk voldaan aan de bij
ministeriële regeling te stellen eisen.

4.

Het eerste en tw eede lid zijn niet van toepassing op een zuiveringtechnisch werk dat is opgericht
voor 1 f ebruari 1996 en w aarvoor op dat tijdstip een vergunning op grond van artikel 8.1 van de
Wet milieubeheer in w erking en onherroepelijk w as.

5.

Indien het vierde lid van toepassing is, dan is de geurbelasting als gevolg van een
zuiveringtechnisch werk ter plaatse van geurgevoelige objecten ten hoogste 1,5 odour units per
kubieke meter lucht als 98-percentiel.

6.

In afw ijking van het vijf de lid is de geurbelasting als gevolg van een zuiveringtechnisch werk ter
plaatse van geurgevoelige objecten gelegen op een gezoneerd industrieterrein, een
bedrijventerrein dan w el buiten de bebouw de kom ten hoogste 3,5 odour units per kubieke meter
lucht als 98-percentiel.

7.

Voor een zuiveringtechnisch werk waarvoor tot 1 januari 2011 een omgevingsvergunning op
grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, in w erking en onherroepelijk w as, zijn het eerste, tweede, vijf de en zesde lid niet
van toepassing op de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten die op het moment
van verlening van de vergunning niet aanw ezig waren of in de vergunning niet als geurgevoelig
w erden beschouwd.

8.

Bij de verandering van een zuiveringtechnisch werk als bedoeld in het vierde en zevende lid is de
geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten als gevolg van een zuiveringtechnisch werk
niet hoger dan de geurbelasting voorafgaand aan de verandering, tenzij de w aarden, bedoeld in
het eerste en tw eede lid niet w orden overschreden.

Artikel 3.5c
De geurbelasting, bedoeld in artikel 3.5b, eerste, tweede en vijf de tot en met achtste lid, w ordt
bepaald volgens de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.5d
1.

In afw ijking van artikel 2.9 w orden bij het ontw erp, de aanleg en het gebruik van het gedeelte van
de w aterlijn, vanaf het ontvangstwerk tot de selector of beluchtingstank, alsmede van het
gedeelte van het zuiveringtechnisch werk waar slibontw atering, opslag en leidingw erk met primair
slib plaatsvindt, bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen
getroffen waarmee een aanvaardbaar bodemrisico w ordt gerealiseerd.

2.

De bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen, bedoeld in het
eerste lid, voldoen aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen over de goede w erking van die
voorzieningen en maatregelen, en over de controle van die eisen alsmede aan de bij ministeriële
regeling te stellen eisen over de mogelijkheid om bodemverontreiniging te kunnen signaleren en
indien nodig te herstellen.

93

Artikel 3.5e
1.

Bij het lozen in een oppervlaktew aterlichaam w ordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en met
zevende lid.

2.

Een zuiveringtechnisch werk wordt zodanig ontw orpen, gebouwd, geëxploiteerd en onderhouden
dat onder alle normale plaatselijke w eersomstandigheden de doelmatige w erking daarvan is
gew aarborgd, ongebruikelijke situaties daarbij buiten beschouw ing gelaten.

3.

De plaats van de lozing en de benedenstroomse af voer zijn van dien aard dat nadelige gevolgen
voor de kw aliteit van het ontvangende oppervlaktewaterlichaam w orden voorkomen dan w el voor
zover dat niet mogelijk is zoveel mogelijk w orden beperkt.

4.

Stedelijk af valw ater met een vervuilingsw aarde van 2.000 inw onerequivalenten of meer
ondergaat in een zuiveringtechnisch werk een zodanige behandeling, dat het voorafgaand aan
het lozen in een oppervlaktew aterlichaam ten minste voldoet aan de volgende grensw aarden:
Parameters

Grenswaarde in
etmaalmonster

Grenswaarde als
voortschrijdend
jaargemiddelde

Biochemisch zuurstof v erbruik (BZV5 bij 20 °C)
zonder nitrif icatie

20 milligram O2 per
liter

Chemisch zuurstof v erbruik (CZV)

125 milligram O2 per
liter

Totale hoev eelheid onopgeloste stoffen

30 milligram per liter

Totaal f osf or (ontwerpcapaciteit v an meer dan
100.000 inwonerequiv alenten)

1,0 milligram per liter

Totaal f osf or (ontwerpcapaciteit v an 2.000 tot en

2,0 milligram per liter

met 100.000 inwonerequiv alenten)
Totaal stikstof (ontwerpcapaciteit v an 20.000
inwonerequiv alenten of meer)

10 milligram per liter

Totaal stikstof (ontwerpcapaciteit v an 2.000 tot
20.000 inwonerequiv alenten)

15 milligram per liter

5.

De beoordeling of bij het lozen w ordt voldaan aan de grenswaarden, genoemd in het vierde lid,
geschiedt overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

6.

Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van de kw aliteit van het
oppervlaktew aterlichaam daartoe noodzaakt, bij maatw erkvoorschrif t lagere grenswaarden
vaststellen dan de grensw aarden, genoemd in het vierde lid.

7.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift op verzoek van het openbaar lichaam of een
andere rechtspersoon die krachtens artikel 3.4 van de Waterw et is belast met de zorg voor een
zuiveringtechnisch werk, de grenswaarden voor de concentraties totaal f osfor en totaal stikstof,
genoemd in het vierde lid, niet van toepassing verklaren en hogere grenswaarden vaststellen dan
de grensw aarden, bedoeld in dat lid, indien het percentage van totaal f osfor onderscheidenlijk
totaal stikstof dat uit het stedelijk af valw ater wordt verwijderd en dat op de onder de zorg van
hetzelf de openbaar lichaam of dezelf de andere rechtspersoon staande gezamenlijke
zuiveringtechnische werken wordt aangevoerd, ten minste 75 procent bedraagt en het een
zuiveringtechnisch werk betreft:
a. dat voor 1 september 1992 in bedrijf is genomen en w aarvan de ontw erpcapaciteit sinds die
datum met niet meer dan 25 procent is uitgebreid, of
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b.

met een ontw erpcapaciteit van minder dan 20.000 inw onerequivalenten.

Artikel 3.5f
1.

Voor de toepassing van dit artikel w ordt onder 'voorzienbare bijzondere bedrijf somstandigheden
bij een zuiveringtechnisch werk' verstaan: andere dan de reguliere bedrijf somstandigheden, niet
zijnde een ongew oon voorval, zoals onderhouds- en reparatiew erkzaamheden, w aardoor
onderdelen van het zuiveringsproces tijdelijk buiten bedrijf w orden gesteld.

2.

In het geval van voorzienbare bijzondere bedrijf somstandigheden als bedoeld in het eerste lid die
gevolgen kunnen hebben voor de kw aliteit van het na zuivering te lozen af valw ater, kan het
bevoegd gezag op verzoek van het openbaar lichaam of een andere rechtspersoon die krachtens
artikel 3.4 van de Waterw et is belast met de zorg voor een zuiveringstechnisch werk voor een
door hem vast te stellen periode bij maatw erkvoorschrif t de grenswaarden, genoemd in artikel
3.5e, vierde, zesde of zevende lid, niet van toepassing verklaren en hogere grenswaarden
vaststellen alsmede tijdelijk aanvullende maatregelen v oorschrijven om de nadelige gevolgen
voor de w aterkwaliteit zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 3.5g
1.

Het openbaar lichaam of een andere rechtspersoon welke krachtens artikel 3.4 van de Waterwet
is belast met de zorg voor een zuiveringtechnisch werk voor de behandeling van stedelijk
af valw ater met een vervuilingsw aarde van 2.000 inw onerequivalenten of meer bemonstert zowel
het inkomende, onbehandelde stedelijk af valw ater als het te lozen gezuiverde stedelijk
af valw ater, analyseert de monsters en beoordeelt de resultaten daarvan overeenkomstig de bij
ministeriële regeling gestelde eisen.

2.

Het openbaar lichaam of een andere rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid legt binnen vier
maanden na af loop van ieder kalenderjaar aan Onze Minister een overzicht over van de onder
zijn zorg staande zuiveringtechnische werken en van de resultaten van de bemonstering, analyse
en beoordeling, bedoeld in dat lid.

§ 3.1.2. Behandeling van stedelijk afvalwater

Artikel 3.4a
1.

Bij het in w erking hebben van een zuiveringstechnisch werk verkeert de installatie in goede staat
van onderhoud en w orden bij onderhoudsw erkzaamheden zodanige maatregelen getrof fen dat
geurhinder bij geurgevoelige objecten zoveel mogelijk w ordt voorkomen dan w el voor zover dat
niet mogelijk is tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.

2.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
maatw erkvoorschriften stellen w aarin maatregelen als bedoeld in het eerste lid w orden
geconcretiseerd.

Artikel 3.4b
1.

De geurbelasting, bedoeld in de artikelen 3.5b, eerste, tweede en vijf de tot en met achtste lid van
het besluit, w ordt bepaald met de rekenmethode van het Nieuw Nationaal Model (Uitgave 1998,
ISBN 90-76323-003) of een daaraan gelijkw aardige methode.

2.

De geuremissie vanuit een zuiveringstechnisch werk is de som van de emissies door de
verschillende procesonderdelen, uitgedrukt in odour units per seconde, die worden bepaald met
behulp van de emissief actoren, genoemd in bijlage 5 bij deze regeling.
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3.

Indien voor een procesonderdeel als bedoeld in het tw eede lid geen emissief actor is opgenomen
in bijlage 5, kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift aanvullend geuronderzoek eisen, dat
w ordt uitgevoerd overeenkomstig NTA 9065.

4.

Het bevoegd gezag kan, indien de geurhinder als gevolg van het opslaan en verladen van slib
een aanvaardbaar niveau overschrijdt en artikel 3.5b, eerste, tweede en vijf de tot en met achtste
lid, van het besluit niet toereikend zijn om de overschrijding ongedaan te maken, aanvullend
maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot de technische voorzieningen in het
zuiveringtechnisch werk en te treffen gedragsmaatregelen.

Artikel 3.4c
Ten behoeve van het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico voldoet het ontw erp- en
aanlegproces van bassins, tanks en leidingen in de w aterlijn vanaf het ontvangstwerk tot de selector
of de beluchtingstank aan CUR/PBV-Aanbeveling 51 en CUR/PBV-Aanbeveling 65 met uitzondering
van de eisen gesteld in de paragrafen 4.1, 5.1, 6.1.1, en 6.1.2 van CUR/PBV-Aanbeveling 51,
alsmede paragraaf 5.2.1 van de CUR/PBV-Aanbeveling 65.
Artikel 3.4d
1.

Ten behoeve van het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico gebeurt de controle op de
lekdichtheid van de bedrijf sonderdelen van de zuiveringstechnische werken, bedoeld in artikel
3.5a van het besluit, met een grondw atermonitoringssysteem dat bestaat uit:
a. een horizontaal monitoringssysteem bij installaties aangelegd op of na 1 januari 2012,
b. verticale peilbuizen bij installaties aangelegd voor die datum.

2.

In afw ijking van het eerste lid kan gebruik w orden gemaakt van geo-electrische metingen met een
meetf requentie van eenmaal per zes jaar.

Artikel 3.4e
1.

Het horizontaal monitoringssysteem, bedoeld in artikel 3.4d, eerste lid, onder a, bestaat uit
horizontale buizen die zich bevinden maximaal om de 30 meter.

2.

Indien binnen een af stand van 60 meter, gemeten van hart tot hart, meerdere bassins of tanks
zijn gesitueerd, w ordt een extra horizontale buis geplaats t.

3.

Indien bassins of tanks op meer dan 60 meter, gemeten van hart tot hart, van elkaar zijn
gesitueerd, wordt om de 30 meter een horizontale buis geplaatst.

4.

Bij de plaatsing van de horizontale buizen w ordt rekening gehouden met de stroomrichting van
het grondw ater.

5.

De verticale peilbuizen, bedoeld in artikel 3.4d, eerste lid, onder b, bevinden zich maximaal om
de 30 meter.

6.

Indien binnen een af stand van 60 meter, gemeten van hart tot hart, meerdere bassins of tanks
zijn gesitueerd, w ordt een extra verticale peilbuis geplaatst.

7.

Indien bassins of tanks op meer dan 60 meter, gemeten van hart tot hart, van elkaar zijn
gesitueerd, wordt om de 30 meter een verticale peilbuis geplaatst.

8.

De verticale peilbuis alsmede de plaatsing voldoet aan NEN 5766.

9.

De verticale peilbuizen w orden benedenstrooms ten opzichte van de stroming van het
grondw ater geplaatst.

Artikel 3.4f
1.

De achtergrondwaarden aan chemische zuurstofverbruik (CZV) en ammonium-stikstof (N-NH4)
w orden vastgesteld in het grondw ater van een bovenstrooms geplaatste peilbuis.
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Verwijderd: op een afstand van ten
minste 30 meter van elkaar

Verwijderd: op een afstand van ten
minste 30 meter van elkaar

2.

Eenmaal per kalenderjaar w ordt een gefiltreerd monster dat genomen is uit het horizontaal
monitoringssysteem of uit de peilbuizen geanalyseerd op CZV en N-NH4. Tussen opeenvolgende
monsternames ligt ten minste elf maanden.

3.

De resultaten van deze analyses worden eenmaal per tw ee kalenderjaren gerapporteerd aan het
bevoegd gezag. De rapportage vindt plaats binnen tw ee maanden na de laatste van de
monsternames, bedoeld in het tw eede lid.

4.

Indien de gemeten w aarden meer dan 50% hoger zijn dan de achtergrondwaarden wordt binnen
tw ee maanden een nieuw grondwatermonster uit het monitoringssysteem geanalyseerd, alsmede
een grondw atermonster uit de bovenstrooms geplaatste peilbuis.

5.

Indien de gemeten w aarden gedurende drie opeenvolgende waarnemingen gemiddeld meer dan
50% hoger zijn dan de achtergrondwaarden, wordt de meetf requentie verhoogd naar twee
monsters per jaar voor de desbetreffende peilbuis. Tussen opeenvolgende monsternames liggen
ten minste vijf maanden.

6.

Meetw aardes die meer dan 50% hoger zijn dan de achtergrondwaarde, worden gerapporteerd
aan het bevoegd gezag.

7.

Indien de gemeten w aarden gedurende drie opeenvolgende waarnemingen gemiddeld meer dan
50% hoger zijn dan de achtergrondwaarden en de afwijking gew eten kan w orden aan
bedrijf smatige activiteiten:
a. w orden de daarna te nemen monsters geanalyseerd op de stoffen, genoemd in NEN 5740,
en
b. w ordt in overleg met en met instemming van het bevoegd gezag een herstelplan opgesteld.

8.

Het plaatsen van de peilbuizen, de analyses van de grondw atermonsters en het opstellen van de
rapporten, bedoeld in het eerste tot en met zevende lid, en in artikel 3.4e, w orden uitgevoerd door
een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit
bodemkw aliteit.

Artikel 3.4g
1.

Indien de controle op de lekdichtheid, bedoeld in artikel 3.4d, uitsluitend plaatsvindt via een
grondw atermonitoringssysteem, w orden ten minste één keer per 15 jaar de dilatatievoegen en
onderlinge overgangen van bassins, tanks en leidingen visueel geïnspecteerd overeenkomstig
AS 6700.

2.

De bevindingen w orden vastgelegd in een logboek, dat in de inrichting aanw ezig is of binnen een
termijn die w ordt gesteld door het bevoegd gezag voor deze beschikbaar.

Artikel 3.4ga
Het bemonsteren van stedelijk af valw ater, het analyseren van de monsters en het beoordelen van de
resultaten daarvan, bedoeld in artikel 3.5g, eerste lid, van het besluit vindt plaats overeenkomstig de
artikelen 3.4gb en 3.4gc.
Artikel 3.4gb
1.

Voor de toepassing van dit artikel w ordt onder ‘het te zuiveren stedelijk af valw ater’ verstaan: het
aangevoerde stedelijk af valw ater voor eventuele vermenging met een of meer deelstromen die bij
het zuiveringsproces vrijkomen en die op het zuiveringtechnisch werk worden teruggevoerd.

2.

De plaats van bemonstering w ordt daar gekozen waar een zo representatief mogelijk beeld van
de concentraties van de te bepalen parameters in het te zuiveren stedelijk af valw ater of in het na
zuivering te lozen stedelijk af valw ater kan worden verkregen.

3.

Het te zuiveren stedelijk af valw ater wordt volumeproportioneel over een etmaal bemonsterd.
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4.

Het na zuivering te lozen stedelijk af valw ater wordt, ingeval van een zuiveringtechnisch werk met
een ontw erpcapaciteit van:
a. meer dan 100.000 inw onerequivalenten: volumeproportioneel over een etmaal bemonsterd,
of
b. ten hoogste 100.000 inw onerequivalenten: volumeproportioneel dan w el tijdproportioneel
over een etmaal bemonsterd.

5.

De na zuivering geloosde hoeveelheid stedelijk af valw ater wordt dagelijks bepaald.

6.

Het minimum aantal te nemen monsters per jaar is af hankelijk van de ontw erpcapaciteit in
inw onerequivalenten van het zuiveringtechnisch werk en wordt met gelijkmatige tussenpozen
verdeeld over het jaar genomen conf orm:
a. tabel 3.4.gb1, met betrekking tot de vaststelling van de per zuiveringtechnisch werk te
zuiveren en na zuivering geloosde hoeveelheid totaal stikstof en totaal fosfor;
b. tabel 3.4gb2, met betrekking tot de vaststelling per zuiveringtechnisch werk van het na
zuivering geloosde biochemisch zuurstofverbruik gedurende vijf dagen, het chemisch
zuurstofverbruik en de geloosde hoeveelheid onopgeloste stoffen.

Tabel 3.4gb1
Ontwerpcapaciteit in inwonerequiv alenten

Aantal te nemen monsters

- 2.000 tot 5.000 inwonerequiv alenten:

minimaal 12 per jaar

- 5.000 tot 50.000 inwonerequiv alenten:

minimaal 24 per jaar

- 50.000 tot en met 100.000 inwonerequiv alenten:

minimaal 48 per jaar

- meer dan 100.000 inwonerequiv alenten:

minimaal 60 per jaar

Tabel 3.4gb2
Ontwerpcapaciteit in inwonerequiv alenten

Aantal te nemen monsters

- minder dan 10.000 inwonerequiv alenten:

minimaal 12 per jaar in het eerste jaar.
na het eerste jaar:
-

indien een monster aan de grenswaarden,
bedoeld in artikel 3.5e, v ierde lid, v an het
besluit v oldoet: 4 per jaar

-

indien een monster niet aan de grenswaarden,
bedoeld in artikel 3.5e, v ierde lid, v an het
besluit v oldoet: 12 per jaar in het daarop
v olgende jaar

- 10.000 tot 50.000 inwonerequiv alenten:

minimaal 12 per jaar

- 50.000 inwonerequiv alenten of meer:

minimaal 24 per jaar

7.

Indien op grond van metingen aangetoond kan w orden dat in het te zuiveren stedelijk af valw ater
het gehalte aan nitriet- en nitraatstikstof voortdurend minder dan 1% is ten opzichte van het
gehalte aan Kjeldahlstikstof , kan w orden volstaan met de meting van het gehalte aan
Kjeldahlstikstof in dat w ater.

8.

De etmaalmonsters w orden individueel geanalyseerd.
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Artikel 3.4gc
1.

Het na zuivering te lozen stedelijk af valw ater voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 3.5e, vijf de
lid, van het besluit, indien voor iedere parameter af zonderlijk uit monsters van dat afvalw ater blijkt
dat het op de volgende w ijze voldoet aan de grenswaarde voor de betreff ende parameter:
a. voor de parameters biochemisch zuurstofverbruik, chemisch zuurstofverbruik en
onopgeloste stoffen is het aantal monsters dat de grenswaarde van de betrokken parameter,
genoemd in artikel 3.5e, vierde lid, van het besluit overschrijdt, niet hoger dan het in tabel
3.4gc opgenomen maximaal toegestaan aantal monsters.

Tabel 3.4gc Maximaal toegestaan aantal monsters dat niet voldoet
Aantal gedurende een jaar
genomen monsters

Maximaal toegestaan aantal monsters dat
niet v oldoet

4–7

1

8–16

2

17-28

3

29-40

4

41-53

5

54-67

6

68-81

7

82-95

8

96-110

9

111-125

10

126-140

11

141-155

12

156-171

13

172-187

14

188-203

15

204-219

16

220-235

17

236-251

18

252-268

19

269-284

20

285-300

21

301-317

22

318-334

23

335-350

24

351-365

25

b.

het maximaal toegestaan aantal monsters dat niet voldoet, bedoeld in onderdeel a, bevat
een overschrijding van de grensw aarden voor de parameters, genoemd in dat onderdeel,
van ten hoogste:
1°. 100 procent voor biochemisch zuurstofverbruik,
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2.

2°. 100 procent voor chemisch zuurstofverbruik, of
3°. 150 procent voor onopgeloste stoffen,
De grensw aarde voor totaal stikstof en totaal fosfor, bedoeld in artikel 3.5e, vierde lid, van
het besluit, in het te lozen stedelijk af valw ater wordt uitgedrukt als de v oortschrijdend
jaargemiddelde concentratie totaal stikstof of totaal fosfor.

Artikel 3.4gd
1.

Het totale zuiveringsrendement van de zuiveringstechnische werken waarvoor het openbaar
lichaam of een andere rechtspersoon als bedoeld in artikel 3.5e, zevende lid, van het besluit met
de zorg is belast, w ordt berekend overeenkomstig bijlage 8.

2.

Voor de meting van de hoeveelheid stedelijk af valw ater in kubieke meter w ordt een methode
gehanteerd w aarvan de onnauw keurigheid in de debietmeting kleiner is dan 5%. Dit w ordt door
ijking vastgesteld.

§ 3.1.5

Lozen van koelwater

Artikel 3.6
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van koelw ater met een w armtevracht van 50.000
kilojoule of minder per seconde. Bij het lozen w ordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en met
het zevende lid.

2.

Het lozen van koelw ater waaraan geen chemicaliën zijn toegevoegd in een
oppervlaktew aterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het transport van
af valw ater niet zijnde een vuilw aterriool, is toegestaan indien de w armtevracht niet meer bedraagt
dan:
a. 1000 Kilojoule per seconde, indien het een aangew ezen oppervlaktew aterlichaam betref t;
b. 10 Kilojoule per seconde, indien het een niet aangew ezen oppervlaktew aterlichaam betref t.

3.

De w armtevracht van een koelw aterlozing w ordt berekend als het product van:
a. het lozingsdebiet van koelw ater in kubieke meter per seconde;
b. het verschil tussen de lozingstemperatuur en de temperatuur van het ontvangende
oppervlaktew aterlichaam in graden Celsius;
c. de w armtecapaciteit van het koelw ater hetgeen gelijk is aan 4190 Kilojoule per kubieke
meter per graad temperatuursverhoging.

4.

Het bevoegd gezag kan indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet
verzet, bij maatw erkvoorschrift het tweede lid niet van toepassing verklaren en het lozen van
koelw ater met een hogere w armtevracht dan bedoeld in het tw eede lid of w aaraan in beperkte
mate chemicaliën zijn toegevoegd toestaan.

5.

Indien het lozen, bedoeld in het tw eede lid, een temperatuurstijging zou ver oorzaken die tot
beperking van de w armtevracht noodzaakt, kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift voor
de w armtevracht lagere waarden vaststellen dan bedoeld in het tw eede lid.

6.

Het lozen van koelw ater als bedoeld in het tw eede lid vindt slechts dan in een vuilw aterriool
plaats indien het lozen van dat koelw ater in een oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening
voor de inzameling en het transport van afvalw ater niet zijnde een vuilw aterriool redelijkerw ijs niet
mogelijk is.

7.

De w armtevracht van een lozing van koelw ater kan op een doelmatige w ijze worden bepaald,
dan w el door degene die de inrichting drijf t aannemelijk w orden gemaakt.
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§ 3.1.6 Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten
Artikel 3.6.1
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen ten gevolge van reinigingsw erkzaamheden,
conserveringswerkzaamheden, sloop-, en renovatiewerkzaamheden of andere
onderhoudsw erkzaamheden aan of nieuw bouw van vaste objecten.
Artikel 3.6a
1.

Bij het lozen ten gevolge van reinigingsw erkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of
andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tw eede
tot en met het vijf de lid.

2.

Indien bij de w erkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, lozen in een oppervlaktew aterlichaam
kan plaatsvinden, w orden bij ministeriële regeling aangegeven maatregelen getrof fen om het in
dat oppervlaktew aterlichaam lozen van stoffen, die bij de w erkzaamheden w orden gebruikt dan
w el van het vast object vrijkomen, te voorkomen dan w el, voor zover dat redelijkerw ijs niet
mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Indien voorkomen redelijkerw ijs niet mogelijk is, is na
het treffen van maatregelen bedoeld in de eerste volzin lozen in een oppervlaktew aterlichaam
toegestaan.

3.

Het lozen in een vuilw aterriool is verboden, tenzij het lozen betref t als bedoeld in het vierde lid.

4.

Bij reinigingsw erkzaamheden, die periodiek w orden uitgevoerd en waarbij uitsluitend vuilaf zetting
w ordt verwijderd, is het lozen van reinigingsw ater in een voorziening voor de inzameling en het
transport van afvalw ater en op of in de bodem toegestaan.

5.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift afwijken van het derde lid en het lozen ten
gevolge van gevelreiniging en graf fitiverwijdering in een vuilw aterriool toestaan, indien het belang
van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en
eigenschappen van het af valw ater niet tegen het lozen in een vuilw aterriool verzet. Artikel 2.2,
vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.6b
1.

Bij het lozen in een oppervlaktew aterlichaam ten gevolge van sloop-, of
renovatiew erkzaamheden aan of nieuw bouw van vaste objecten wordt ten minste voldaan aan
het tw eede en derde lid.

2.

Het lozen, dat gelet op de locatie van de in het eerste lid bedoelde w erkzaamheden redelijkerw ijs
niet kan w orden voorkomen, is toegestaan.

3.

Bij de w erkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, w orden maatregelen getroffen om het lozen te
voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen
w orden beschreven in een w erkplan.

§ 3.1.3.

Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten in of nabij een
oppervlaktewaterlichaam

Artikel 3.4h
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. hulpconstructie: constructie waarop of waarin reinigings - of conserveringswerkzaamheden aan
een vast object plaatsvinden;
b. stof dichte wand: afdichting gericht op het voorkomen van emissie van stof delen uit de
hulpconstructie;
c. vloeistof dichte wand: afdichting gericht op het voorkomen van emissie van vloeistof of nevel uit
de hulpconstructie;
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d.
e.

w inddichte wand: afdichting gericht op het voorkomen van invloed van w ind op de emissie van
stof delen, vloeistof of nevel uit de hulpconstructie;
stof fen: afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stof fen, die bij reinigings - of
conserveringswerkzaamheden w orden gebruikt dan w el van het vast object vrijkomen.

Artikel 3.4i
1.

Als reinigingsw erkzaamheden als bedoeld in artikel 3.6a, tw eede lid, van het besluit w orden
aangew ezen:
a. R1 technieken;
b. R2 technieken;
c. R3 technieken;
d. R4 technieken;
e. R5 technieken.

2.

Als R1 technieken w orden aangemerkt:
a. afw assen met w ater;
b. schoonspuiten met w ater onder een druk van ten hoogste 200 bar zonder toevoeging van
ontvetters;
c. stoomreinigen onder een druk van ten hoogste 200 bar zonder toevoeging van ontvetters;
d. ontvetten met doeken en een ontvetter.

3.

Als R2 technieken w orden aangemerkt:
a. bevochtigd handmatig schuren met schuurpapier of met een handschuurapparaat;
b. borstelen;
c. beitelen;
d. bikken;
e. schrapen;
f . steken;
g. slijpen;
h. branden;
i.
af krabben;
j.
gebruiken van naaldhamer of bikhamer;
k. schuren of borstelen met roterende schuurmachines met bronafzuiging;
l.
mobiel w erpstralen;
m. vacuümstralen met bronaf zuiging;
n. af blazen met perslucht tot 8 bar.

4.

Als R3 technieken w orden aangemerkt:
a. droog aanstralen;
b. droog integraal stralen;
c. integraal opruw en door stralen;
d. roestvrij maken van oppervlakken door stralen of ministralen;
e. droog ijs- of CO2-stralen.

5.

Als R4 technieken w orden aangemerkt:
a. chemisch reinigen;
b. chemisch ontvetten;
c. schoonspuiten met w ater met toevoeging van ontvetters;
d. stoomreinigen met toevoeging van ontvetters.

6.

Als R5 technieken w orden aangemerkt:
a. w atergritreinigen;
b. lage druk w atergritstralen;
c. lage druk vochtig stralen;
d. handmatig hoge druk w ater(grit)stralen;
e. mechanisch hoge druk w ater(grit)stralen.
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Artikel 3.4j
1.

Als conserveringswerkzaamheden als bedoeld in artikel 3.6a, tw eede lid van het besluit w orden
aangew ezen:
a. C1 technieken;
b. C2 technieken;
c. C3 technieken.

2.

Als C1 technieken w orden aangemerkt:
a. aanbrengen van verflagen of conserveringslagen met behulp van kw ast, spaan of roller;
b. HVLP-spuiten;
c. elektrostatisch spuiten;
d. hot elektrostatisch spuiten.

3.

Als C2 technieken w orden aangemerkt:
a. aanbrengen van verflagen of conserveringslagen met behulp van een kneedmortelpomp;
b. spuiten van kleine oppervlakten;

4.

Als C3 technieken w orden aangemerkt:
a. airless spuiten;
b. airmix spuiten;
c. pneumatisch spuiten;
d. tw ee componenten spuiten.

Artikel 3.4k
1.

Als stoffen als bedoeld in artikel 3.6a, tw eede lid, van het besluit w orden aangewezen:
a. stof fen uit categorie A;
b. stof fen uit categorie B;
c. stof fen uit categorie C.

2.

Als stoffen uit categorie A worden aangemerkt:
a. basalt;
b. beton en betonmortel;
c. schoonmetselw erk;
d. cementgebonden deklagen;
e. niet verduurzaamd hout;
f . steenachtige ondergronden;
g. metallische ondergronden met uitzondering van zink, tin, koper of legeringen van die
metalen.

3.

Als stoffen uit categorie C w orden aangemerkt:
a. koolteer of koolteerderivaten;
b. lood- of chromaathoudende pigmenten;
c. antif oulings;
d. andere verven op basis van cadmium, tin of kw ik dan genoemd in de onderdelen a tot en
met c van dit lid.

4.

Als stoffen uit categorie B w orden aangemerkt stoffen die niet zijn aangemerkt als stof fen uit
categorie A of C.

Artikel 3.4l
1.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R1-techniek dan w el
conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd waarbij geen stoffen uit categorie B of C
w orden gebruikt, behoeft, onverminderd artikel 2.1, een eventueel aanw ezige hulpconstructie
geen voorzieningen te bevatten ter voorkoming van het lozen in een oppervlaktew aterlichaam.
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2.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R1-, R2- of R3-techniek
dan w el conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd waarbij geen stoffen uit categorie B of
C w orden gebruikt, en de af stand van het te behandelen deel van het oppervlak tot het
w ateroppervlak minder dan 50 centimeter bedraagt, behoeft, onverminderd artikel 2.1, een
eventueel aanw ezige hulpconstructie geen voorzieningen te bevatten ter voorkoming van het
lozen in een oppervlaktew aterlichaam.

Artikel 3.4m
1.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R2 techniek dan w el
conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd met behulp van een C1 techniek w aarbij een
stof uit categorie B w ordt gebruikt, worden die w erkzaamheden uitgevoerd boven een
hulpconstructie w aarvan de vloer stofdicht is, is voorzien van opstaande randen met een hoogte
van ten minste 20 centimeter en voor zover mogelijk aan alle zijden uitsteekt buiten het te
behandelen object .

2.

Indien conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd met behulp van een C1-techniek w aarbij
een stof uit categorie C w ordt gebruikt en bij een w indsnelheid hoger dan 8 meter per seconde,
w ordt de hulpconstructie als bedoeld in het eerste lid ten minste uitgebreid met zijw anden van
gaasnetten met een maasw ijdte van ten hoogste 0,4 bij 0,4 millimeter of zeilen, die aansluiten op
de vloer en minimaal 1 meter boven het te behandelen deel van het object uitsteken.

Artikel 3.4n
1.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek, w aarbij
een stof uit categorie A vrijkomt w ordt in aanvulling op de maatregelen bedoeld in artikel 3.4m,
tw eede lid, de hulpconstructie ook aan de bovenzijde af gesloten.

2.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek, w aarbij
een metallisch straalmiddel w ordt gebruikt en een stof uit categorie B vrijkomt, w orden de
zijw anden en bovenafsluiting van de hulpconstructie als bedoeld in het eerste lid w inddicht
uitgevoerd.

3.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek w aarbij
smeltslakgrit of een mineraal straalmiddel w ordt gebruikt en een stof uit categorie B vrijkomt dan
w el waarbij metallisch straalmiddel w ordt gebruikt en een stof uit categorie C vrijkomt, w ordt in
aanvulling op het tw eede lid tijdens de w erkzaamheden gezorgd voor een permanente onderdruk
in de hulpconstructie. In de daarbij geëmitteerde lucht mag het stof gehalte niet meer bedragen
dan 10 mg/Nm3, bepaald volgens NEN-EN 9096.

4.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek, w aarbij
smeltslakgrit of een mineraal straalmiddel w ordt gebruikt en een stof uit categorie C vrijkomt dan
w el conserveringswerkzaamheden die w orden uitgevoerd met behulp van een C3-techniek,
w aarbij een stof uit categorie C w ordt gebruikt, worden in aanvulling op het derde lid, de
zijw anden en bovenzijde van de hulpconstructie als bedoeld in het derde lid, stof dicht uitgevoerd.

Artikel 3.4o
1.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R4 techniek w ordt de
vloer van de hulpconstructie als bedoeld in artikel 3.4m, eerste lid vloeistof dicht uitgevoerd en
w ordt de hulpconstructie uitgebreid met zijw anden van gaasnetten met een maasw ijdte van ten
hoogste 0,4 bij 0,4 millimeter, die aansluiten op de vloer en minimaal 1 meter boven het te
behandelen deel van het object uitsteken.

2.

Bij het lozen van de in de hulpconstructie opgevangen vloeistof bedraagt het gehalte aan
onopgeloste bestanddelen niet meer dan 50 milligram per liter.

104

Artikel 3.4p
1.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek w aarbij een
stof uit categorie A vrijkomt is artikel 3.4o van overeenkomstige toepassing.

2.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek w aarbij
smeltslakgrit of mineraal straalmiddel w ordt gebruikt, wordt de hulpconstructie als bedoeld in
artikel 3.4o ook aan de bovenzijde af gesloten.

3.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek, w aarbij
een stof uit categorie B vrijkomt of conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd met behulp
van een C2-techniek w aarbij een stof uit categorie B w ordt gebruikt, worden de zijw anden en de
bovenzijde als bedoeld in het tw eede lid, vloeistof dicht uitgevoerd.

4.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek w aarbij een
stof uit categorie C vrijkomt of conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd met behulp van
een C2-techniek w aarbij een stof uit categorie C w ordt gebruikt of conserveringswerkzaamheden
w orden uitgevoerd met behulp van een C3-techniek w aarbij een stof uit categorie B w ordt
gebruikt, w ordt in aanvulling op het derde lid tijdens de w erkzaamheden gezorgd voor een
permanente onderdruk in de hulpconstructie. In de daarbij geëmitteerde lucht bedraagt het
stof gehalte niet meer dan 10 mg/Nm3 , bepaald volgens NEN-EN 9096.

Artikel 3.4q
Indien reinigingsw erkzaamheden of conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd aan
spoorbruggen, bevat de hulpconstructie in afw ijking van de artikelen 3.4l tot en met 3.4p aan de
bovenzijde geen hulpconstructie en aan de in- en uitrijrichting geen zijw and en lopen de zijw anden
maximaal tw ee meter boven het te behandelen deel van het object door.
Artikel 3.4r
Indien reinigingsw erkzaamheden of conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd aan vaste
objecten die direct in contact staan met een oppervlaktew aterlichaam, omsluit de hulpconstructie in
afw ijking van de artikelen 3.4l tot en met 3.4p de ruimte w aarin w ordt gewerkt z oveel mogelijk.
Artikel 3.4s
Indien reinigingsw erkzaamheden of conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd aan een vast
object dat door het aanbrengen van een hulpconstructie beperkt stabiel w ordt, omsluit de
hulpconstructie in afw ijking van de artikelen 3.4l tot en met 3.4p de ruimte w aarin wordt gewerkt
zoveel mogelijk.

Artikel 3.4h
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. hulpconstructie: constructie waarop of waarin reinigings - of conserveringswerkzaamheden aan
een vast object plaatsvinden;
b. stof dichte wand: afdichting gericht op het voorkomen van emissie van stof delen uit de
hulpconstructie;
c. vloeistof dichte wand: afdichting gericht op het voorkomen van emissie van vloeistof of nevel uit
de hulpconstructie;
d. w inddichte wand: afdichting gericht op het voorkomen van invloed van w ind op de emissie van
stof delen, vloeistof of nevel uit de hulpconstructie;
e. stof fen: afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stof fen, die bij reinigings - of
conserveringswerkzaamheden w orden gebruikt dan w el van het vast object vrijkomen.
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Artikel 3.4i
1.

Als reinigingsw erkzaamheden als bedoeld in artikel 3.6a, tw eede lid, van het besluit w orden
aangew ezen:
a. R1 technieken;
b. R2 technieken;
c. R3 technieken;
d. R4 technieken;
e. R5 technieken.

2.

Als R1 technieken w orden aangemerkt:
a. afw assen met w ater;
b. schoonspuiten met w ater onder een druk van ten hoogste 200 bar zonder toevoeging van
ontvetters;
c. stoomreinigen onder een druk van ten hoogste 200 bar zonder toevoeging van ontvetters;
d. ontvetten met doeken en een ontvetter.

3.

Als R2 technieken w orden aangemerkt:
a. bevochtigd handmatig schuren met schuurpapier of met een handschuurapparaat;
b. borstelen;
c. beitelen;
d. bikken;
e. schrapen;
f . steken;
g. slijpen;
h. branden;
i.
af krabben;
j.
gebruiken van naaldhamer of bikhamer;
k. schuren of borstelen met roterende schuurmachines met bronafzuiging;
l.
mobiel w erpstralen;
m. vacuümstralen met bronaf zuiging;
n. af blazen met perslucht tot 8 bar.

4.

Als R3 technieken w orden aangemerkt:
a. droog aanstralen;
b. droog integraal stralen;
c. integraal opruw en door stralen;
d. roestvrij maken van oppervlakken door stralen of ministralen;
e. droog ijs- of CO2-stralen.

5.

Als R4 technieken w orden aangemerkt:
a. chemisch reinigen;
b. chemisch ontvetten;
c. schoonspuiten met w ater met toevoeging van ontvetters;
d. stoomreinigen met toevoeging van ontvetters.

6.

Als R5 technieken w orden aangemerkt:
a. w atergritreinigen;
b. lage druk w atergritstralen;
c. lage druk vochtig stralen;
d. handmatig hoge druk w ater(grit)stralen;
e. mechanisch hoge druk w ater(grit)stralen.

Artikel 3.4j
1.

Als conserveringswerkzaamheden als bedoeld in artikel 3.6a, tw eede lid van het besluit w orden
aangew ezen:
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a.
b.
c.

C1 technieken;
C2 technieken;
C3 technieken.

2.

Als C1 technieken w orden aangemerkt:
a. aanbrengen van verflagen of conserveringslagen met behulp van kw ast, spaan of roller;
b. HVLP-spuiten;
c. elektrostatisch spuiten;
d. hot elektrostatisch spuiten.

3.

Als C2 technieken w orden aangemerkt:
a. aanbrengen van verflagen of conserveringslagen met behulp van een kneedmortelpomp;
b. spuiten van kleine oppervlakten;

4.

Als C3 technieken w orden aangemerkt:
a. airless spuiten;
b. airmix spuiten;
c. pneumatisch spuiten;
d. tw ee componenten spuiten.

Artikel 3.4k
1.

Als stoffen als bedoeld in artikel 3.6a, tw eede lid, van het besluit w orden aangewezen:
a. stof fen uit categorie A;
b. stof fen uit categorie B;
c. stof fen uit categorie C.

2.

Als stoffen uit categorie A worden aangemerkt:
a. basalt;
b. beton en betonmortel;
c. schoonmetselw erk;
d. cementgebonden deklagen;
e. niet verduurzaamd hout;
f . steenachtige ondergronden;
g. metallische ondergronden met uitzondering van zink, tin, koper of legeringen van die
metalen.

3.

Als stoffen uit categorie C w orden aangemerkt:
a. koolteer of koolteerderivaten;
b. lood- of chromaathoudende pigmenten;
c. antif oulings;
d. andere verven op basis van cadmium, tin of kw ik dan genoemd in de onderdelen a tot en
met c van dit lid.

4.

Als stoffen uit categorie B w orden aangemerkt stoffen die niet zijn aangemerkt als stof fen uit
categorie A of C.

Artikel 3.4l
1.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R1-techniek dan w el
conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd waarbij geen stoffen uit categorie B of C
w orden gebruikt, behoeft, onverminderd artikel 2.1, een eventueel aanw ezige hulpconstructie
geen voorzieningen te bevatten ter voorkoming van het lozen in een oppervlaktew aterlichaam.
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2.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R1-, R2- of R3-techniek
dan w el conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd waarbij geen stoffen uit categorie B of
C w orden gebruikt, en de af stand van het te behandelen deel van het oppervlak tot het
w ateroppervlak minder dan 50 centimeter bedraagt, behoeft, onverminderd artikel 2.1, een
eventueel aanw ezige hulpconstructie geen voorzieningen te bevatten ter voorkoming van het
lozen in een oppervlaktew aterlichaam.

Artikel 3.4m
1.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R2 techniek dan w el
conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd met behulp van een C1 techniek w aarbij een
stof uit categorie B w ordt gebruikt, worden die w erkzaamheden uitgevoerd boven een
hulpconstructie w aarvan de vloer stofdicht is, is voorzien van opstaande randen met een hoogte
van ten minste 20 centimeter en voor zover mogelijk aan alle zijden uitsteekt buiten het te
behandelen object .

2.

Indien conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd met behulp van een C1-techniek w aarbij
een stof uit categorie C w ordt gebruikt en bij een w indsnelheid hoger dan 8 meter per seconde,
w ordt de hulpconstructie als bedoeld in het eerste lid ten minste uitgebreid met zijw anden van
gaasnetten met een maasw ijdte van ten hoogste 0,4 bij 0,4 millimeter of zeilen, die aansluiten op
de vloer en minimaal 1 meter boven het te behandelen deel van het object uitsteken.

Artikel 3.4n
1.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek, w aarbij
een stof uit categorie A vrijkomt w ordt in aanvulling op de maatregelen bedoeld in artikel 3.4m,
tw eede lid, de hulpconstructie ook aan de bovenzijde af gesloten.

2.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek, w aarbij
een metallisch straalmiddel w ordt gebruikt en een stof uit categorie B vr ijkomt, w orden de
zijw anden en bovenafsluiting van de hulpconstructie als bedoeld in het eerste lid w inddicht
uitgevoerd.

3.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek w aarbij
smeltslakgrit of een mineraal straalmiddel w ordt gebruikt en een stof uit categorie B vrijkomt dan
w el waarbij metallisch straalmiddel w ordt gebruikt en een stof uit categorie C vrijkomt, w ordt in
aanvulling op het tw eede lid tijdens de w erkzaamheden gezorgd voor een permanente onderdruk
in de hulpconstructie. In de daarbij geëmitteerde lucht mag het stof gehalte niet meer bedragen
dan 10 mg/Nm3, bepaald volgens NEN-EN 9096.

4.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R3-techniek, w aarbij
smeltslakgrit of een mineraal straalmiddel w ordt gebruikt en een stof uit categorie C vrijkomt dan
w el conserveringswerkzaamheden die w orden uitgevoerd met behulp van een C3-techniek,
w aarbij een stof uit categorie C w ordt gebruikt, worden in aanvulling op het derde lid, de
zijw anden en bovenzijde van de hulpconstructie als bedoeld in het derde lid, stof dicht uitgevoerd.

Artikel 3.4o
1.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R4 techniek w ordt de
vloer van de hulpconstructie als bedoeld in artikel 3.4m, eerst e lid vloeistof dicht uitgevoerd en
w ordt de hulpconstructie uitgebreid met zijw anden van gaasnetten met een maasw ijdte van ten
hoogste 0,4 bij 0,4 millimeter, die aansluiten op de vloer en minimaal 1 meter boven het te
behandelen deel van het object uitsteken.

2.

Bij het lozen van de in de hulpconstructie opgevangen vloeistof bedraagt het gehalte aan
onopgeloste bestanddelen niet meer dan 50 milligram per liter.
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Artikel 3.4p
1.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek w aarbij een
stof uit categorie A vrijkomt is artikel 3.4o van overeenkomstige toepassing.

2.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek w aarbij
smeltslakgrit of mineraal straalmiddel w ordt gebruikt, wordt de hulpconstructie als bedoeld in
artikel 3.4o ook aan de bovenzijde af gesloten.

3.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek, w aarbij
een stof uit categorie B vrijkomt of conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd met behulp
van een C2-techniek w aarbij een stof uit categorie B w ordt gebruikt, worden de zijw anden en de
bovenzijde als bedoeld in het tw eede lid, vloeistof dicht uitgevoerd.

4.

Indien reinigingsw erkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een R5-techniek w aarbij een
stof uit categorie C vrijkomt of conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd met behulp van
een C2-techniek w aarbij een stof uit categorie C w ordt gebruikt of conserveringswerkzaamheden
w orden uitgevoerd met behulp van een C3-techniek w aarbij een stof uit categorie B w ordt
gebruikt, w ordt in aanvulling op het derde lid tijdens de w erkzaamheden gezorgd voor een
permanente onderdruk in de hulpconstructie. In de daarbij geëmitteerde lucht bedraagt het
stof gehalte niet meer dan 10 mg/Nm3 , bepaald volgens NEN-EN 9096.

Artikel 3.4q
Indien reinigingsw erkzaamheden of conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd aan
spoorbruggen, bevat de hulpconstructie in afw ijking van de artikelen 3.4l tot en met 3.4p aan de
bovenzijde geen hulpconstructie en aan de in- en uitrijrichting geen zijw and en lopen de zijw anden
maximaal tw ee meter boven het te behandelen deel van het object door.
Artikel 3.4r
Indien reinigingsw erkzaamheden of conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd aan vaste
objecten die direct in contact staan met een oppervlaktew aterlichaam, omsluit de hulpconstructie in
afw ijking van de artikelen 3.4l tot en met 3.4p de ruimte w aarin w ordt gewerkt zoveel mogelijk.
Artikel 3.4s
Indien reinigingsw erkzaamheden of conserveringswerkzaamheden w orden uitgevoerd aan een v ast
object dat door het aanbrengen van een hulpconstructie beperkt stabiel w ordt, omsluit de
hulpconstructie in afw ijking van de artikelen 3.4l tot en met 3.4p de ruimte w aarin wordt gewerkt
zoveel mogelijk.

§ 3.1.7.

Handelingen in een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 3.6c
1.

Deze paragraaf is van toepassing op ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een
oppervlaktew aterlichaam.

2.

Deze paragraaf is tevens van toepassing op andere werkzaamheden in een
oppervlaktew aterlichaam indien die plaatsvinden door of vanwege de beheerder in het kader van
het beheer van dat oppervlaktewaterlichaam.

Artikel 3.6d
1.

Het lozen in een oppervlaktew aterlichaam ten gevolge van ontgravingen of
baggerw erkzaamheden in dat oppervlaktew aterlichaam is toegestaan.
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2.

Indien bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een oppervlaktew aterlichaam de kw aliteit
van de te baggeren of ontgraven waterbodem een bij ministeriële regeling aan te w ijzen
interventiew aarde overschrijdt, worden de werkzaamheden uitgev oerd overeenkomstig een
w erkplan, waarin maatregelen zijn beschreven waarmee het lozen zo veel mogelijk w ordt
beperkt. Het w erkplan bevat in ieder geval de beschrijving van de toe te passen baggertechniek
en de bij het gebruik van die techniek gehanteerde w erkwijze.

Artikel 3.4t
De interventiew aarden, bedoeld in artikel 3.6d, tw eede lid, van het besluit zijn de w aarden van de
stof fen die zijn opgenomen in tabel 2 van bijlage B, behorende bij de Regeling bodemkw aliteit.

Artikel 3.6e
Het lozen in een oppervlaktew aterlichaam ten gevolge van andere w erkzaamheden dan bedoeld in
artikel 3.6c, is toegestaan indien die w erkzaamheden plaatsvinden door of vanwege de beheerder in
het kader van het beheer van dat oppervlaktew aterlichaam.

§ 3.1.8.

Lozen ten gevolge van schoonmaken drinkwaterleidingen

Artikel 3.6f
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen ten gevolge van het schoonmaken en in gebruik
nemen van de middelen voor het opslaan, transporteren en de distribueren van drinkw ater of
w arm tapw ater als bedoeld in artikel 1 van de Drinkw aterwet of van huishoudwater als bedoeld in
artikel 1 van het Drinkw aterbesluit. Bij het lozen w ordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en
met het vijf de lid.

2.

Het lozen op of in de bodem is toegestaan indien aan het drinkw ater, warm tapw ater of
huishoudw ater geen chemicaliën zijn toegevoegd en als gevolg van het lozen geen w ateroverlast
ontstaat.

3.

Het lozen in een oppervlaktew aterlichaam of in een voorziening voor de inzameling en het
transport van afvalw ater, niet zijnde een vuilw aterriool, is toegestaan, indien aan het drinkw ater,
w arm tapw ater of huishoudwater geen chemicaliën zijn toegevoegd.

4.

Het lozen vindt slechts dan in een vuilw aterriool plaats, indien het lozen, bedoeld in het tw eede
en derde lid, redelijkerw ijs niet mogelijk is.

5.

In afw ijking van het tw eede en derde lid kan het bevoegd gezag het lozen van af valw ater,
bedoeld in het eerste lid, met geringe concentraties chemicaliën bij maatw erkvoorschrift toestaan
indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

§ 3.1.9.

Lozen van afvalwater ten gevolge van calamiteitenoefeningen

Artikel 3.6g
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalw ater dat vrijkomt bij een
calamiteitenoef ening met uitzondering van inrichtingen voor het oef enen van
brandbestrijdingstechnieken als bedoeld in categorie 26 van onderdeel C van bijlage I bij het
Besluit omgevingsrecht.

2.

Het lozen van af valw ater is toegestaan.
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AFDELING 3.2. INSTALLATIES
§ 3.2.1.

Het in w erking hebben van een s tookinstallatie, niet zijnde een grote
stookinstallatie.

Artikel 3.7
1.

2.

3.

4.

5.

De artikelen 3.10 tot en met 3.10j en 3.10q tot en met 3.10t inzake emissies naar de lucht zijn van
toepassing op het in w erking hebben van een gasmotor, gasturbine, ketelinstallatie of
dieselmotor, tenzij het betref t:
a. een gasmotor, gasturbine, ketelinstallatie of dieselmotor die blijkens een daarvoor aan de
inrichting verleende omgevingsvergunning w orden gebruikt voor het onderzoeken,
beproeven of demonstreren van experimentele ver brandingstechnieken of van technieken
ter bestrijding van de uitw orp van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) of totaal stof;
b. een gasmotor, gasturbine, ketelinstallatie of dieselmotor die ten hoogste 500 uren per jaar in
gebruik is, met uitzondering van dieselmotoren die w orden gebruikt voor de opw ekking van
elektriciteit in gevallen anders dan noodgevallen;
c. een ketelinstallatie met een nominaal vermogen van minder dan 400 kilow att waarin andere
brandstoffen dan biomassa w orden toegepast;
d. een grote stookinstallatie;
e. een af valverbrandingsinstallatie of af valmeeverbrandingsinstallatie w aarop paragraaf 5.1.2
van toepassing is, of
f . een mobiele stookinstallatie.
De artikelen 3.10k, 3.10n en 3.10o inzake het doelmatig beheer van af valw ater, het realiseren
van een verw aarloosbaar bodemrisico en het doelmatig beheer van af val, zijn van toepassing op
het in w erking hebben van een stookinstallatie, tenzij het betreft:
a. een grote stookinstallatie;
b. een af valverbrandingsinstallatie of af valmeeverbrandingsinstallatie w aarop paragraaf 5.1.2
van toepassing is, of
c. een mobiele stookinstallatie.
De artikelen 3.10l en 3.10m inzake een doelmatig gebruik van energie, zijn van toepassing op
inrichtingen w aarin zich geen broeikasgasinstallaties als bedoeld in artikel 16.1 van de w et
bevinden en w aarbij sprake is van het gelijktijdig produceren van elektrische energie en
thermische energie door middel van een w armtekrachtinstallatie, tenzij:
a. het een w armtekrachtinstallatie betreft waarin vergistinggas wordt gebruikt;
b. de w armtekrachtinstallatie een grote stookinstallatie betreft;
c. de w armtekrachtinstallatie een af valverbrandingsinstallatie of
af valmeeverbrandingsinstallatie betref t waarop paragraaf 5.1.2 van toepassing is, of
d. de w armtekrachtinstallatie een mobiele stookinstallatie betref t.
Artikel 3.10p inzake keuring en onderhoud van een stookinstallatie is van toepassing op het in
w erking hebben van een stookinstallatie, tenzij het betreft:
a. een stookinstallatie die blijkens een daarvoor aan de inrichting verleende
omgevingsvergunning w ordt gebruikt voor het onderzoeken, beproeven of demonstreren van
experimentele verbrandingstechnieken of van technieken ter bestrijding van de uitw orp van
zw aveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) of totaal stof;
b. een grote stookinstallatie;
c. een af valverbrandingsinstallatie;
d. een af valmeeverbrandingsinstallatie w aarop paragraaf 5.1.2 van toepassing is, of
e. een mobiele stookinstallatie.
Deze paragraaf is niet van toepassing op het stoken van stookinstallaties die ingevolge bijlage I,
onderdeel C, categorie 1.4, onder a, van het Besluit omgevingsrecht er toe leiden, dat een
inrichting vergunningplichtig is.
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Verwijderd: 5.2

Verwijderd: 5.2

Verwijderd: 5.2

Verwijderd: 5.2

Artikel 3.8
Een stookinstallatie kan gelegen zijn binnen de Nederlandse exclusiev e economische zone.
Artikel 3.9
1.

Voor zover stookinstallaties onder de werkingssfeer van deze paragraaf vallen, zijn de artikelen
2.5, 2.7 en 2.8, derde tot en met negende lid, niet van toepassing.

2.

Onverminderd de emissie-eisen in deze paragraaf kan het bevoegd gezag in het belang van de
bescherming van het milieu bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan de emissies van een
stookinstallatie..

Artikel 3.10
Het rookgas van een ketelinstallatie met een nominaal vermogen van 1 Megaw att of meer voldoet aan
de emissiegrensw aarden, genoemd in tabel 3.10.
Tabel 3.10
Ketelinstallatie met een nominaal vermogen van 1 megawatt of meer
Brandstof

Stikstofoxiden (NOx )
(mg per normaal kubieke
meter)

Zwaveldioxide
(SO2 )
(mg per

Totaal stof
(mg per
normaal

onverbrande
koolwaterstoffen
(Cx )Hy )

normaal
kubieke meter)

kubieke
meter)

(mg per
normaal
kubieke meter)

Brandstof in v aste vorm, met 100
uitzondering v an biomassa

200

5

-

Brandstof in v loeibare v orm,

120

200

5

-

Biomassa, v oor zov er de
275
ketelinstallatie een thermisch
v ermogen kleiner dan 5

200

20

-

Biomassa, v oor zov er de
145
ketelinstallatie een thermisch
v ermogen v an 5 megawatt of
groter heef t

200

5

-

Vergistinggas

70

200

-

-

Aardgas

70

-

-

met uitzondering v an
biomassa

megawatt heef t

112

Ketelinstallatie met een nominaal vermogen van 1 megawatt of meer
Brandstof

Stikstofoxiden (NOx )
(mg per normaal kubieke
meter)

Brandstof in gasv orm, met
uitzondering v an aardgas en

70 v ermenigv uldigd met een
f actor die gelijk is aan de

v ergistinggas

v erhouding v an de onderste
v erbrandingswaarde v an de
ingezette brandstof , uitgedrukt
in MJ per normaal kubieke

Zwaveldioxide
(SO2 )
(mg per

Totaal stof
(mg per
normaal

onverbrande
koolwaterstoffen
(Cx )Hy )

normaal
kubieke meter)

kubieke
meter)

(mg per
normaal
kubieke meter)

-

-

meter , tot een
v erbrandingswaarde v an
31,65 MJ per normaal kubieke
meter , waarbij de
laatstgenoemde f actor
minimaal 0,9 en maximaal 2,0
bedraagt

Artikel 3.10a
Het rookgas van een ketelinstallatie met een nominaal vermogen groter dan 400 kilow att en kleiner
dan 1 megaw att voldoet aan de emissiegrensw aarden, genoemd in tabel 3.10a.
Tabel 3.10a
Ketelinstallatie met een nominaal vermogen tussen de 400 kilowatt en de 1 Megawatt
Brandstof

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

onverbrande
koolwaterstoffen

meter)

meter)

normaal
kubieke
meter)

(Cx Hy )
(mg per
normaal
kubieke meter)

120

200

20

-

Biomassa

300

200

40

-

Vergistinggas

70

200

-

-

Aardgas

70

-

-

Brandstof in v loeibare
v orm, met uitzondering
v an biomassa
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Brandstof in gasv orm,
70 v ermenigv uldigd met
met uitzondering v an
een f actor die gelijk is
aardgas en v ergistinggas aan de v erhouding v an

-

-

40

-

de onderste
v erbrandingswaarde v an
de ingezette brandstof ,
uitgedrukt in MJ per
normaal kubieke meter,
tot een
v erbrandingswaarde v an
31,65 MJ per normaal
kubieke meter, waarbij
de laatstgenoemde
f actor minimaal 0,9 en
maximaal 2,0 bedraagt
Houtpellets v oor zov er

300

200

het geen biomassa
betref t

Artikel 3.10b
Het rookgas van een ketelinstallatie met een nominaal vermogen gelijk aan of kleiner dan 400 kilow att
voldoet aan de emissiegrensw aarden, genoemd in tabel 3.10b.
Tabel 3.10b
Ketelinstallatie met een nominaal vermogen gelijk aan of kleiner dan 400 kilowatt
Brandstof

Stikstofoxiden (NOx )
(mg per normaal
kubieke meter)

Zwaveldioxide (SO2 )
(mg per normaal
kubieke meter)

Totaal stof
(mg per normaal
kubieke meter)

onverbrande
koolwaterstoffen
(Cx Hy )
(mg per normaal
kubieke meter)

Biomassa

300

200

40

-

Houtpellets v oor
zov er het geen
biomassa betref t

300

200

40

-

Artikel 3.10c
1.

Bij gelijktijdig gebruik van verschillende soorten brandstof in een ketelinstallatie geldt als
emissiegrensw aarde voor stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2 ) en totaal stof, het gewogen
gemiddelde van de emissiegrensw aarden die op grond van de artikelen 3.10 tot en met 3.10b
voor elk van de brandstoffen afzonderlijk zouden gelden.

2.

Het in het eerste lid bedoelde gew ogen gemiddelde w ordt per tijdseenheid berekend naar het
aandeel van elk van de brandstoffen in de energetische inhoud van de toegevoerde brandstoffen.

Artikel 3.10d
Het rookgas van een gasturbine voldoet aan de emissiegrensw aarden, genoemd in tabel 3.10d.
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Tabel 3.10d
Gasturbine
Brandstof

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

onverbrande
koolwaterstoffen
(Cx )Hy )
(mg per normaal
kubieke meter)

Brandstof in v loeibare
v orm

140, teruggerekend
naar de ISOluchtcondities

200

15

-

aardgas

140, teruggerekend
naar de ISO-

-

-

-

200

-

-

luchtcondities
Brandstof , met
uitzondering v an
brandstof in v loeibare
v orm en aardgas

140, teruggerekend
naar de ISOluchtcondities

Artikel 3.10e
1.

Het rookgas van een dieselmotor voldoet aan de emissiegrensw aarden, genoemd in tabel 3.10e.

Tabel 3.10e
Dieselmotor
Brandstof

Stikstofoxiden (NOx )
(mg per normaal
kubieke meter)

Zwaveldioxide (SO2 )
(mg per normaal
kubieke meter)

Totaal stof
(mg per normaal
kubieke meter)

onverbrande
koolwaterstoffen (Cx Hy)
(mg per normaal
kubieke meter)

Alle
brandstof fen

450, teruggerekend
naar de ISOluchtcondities

200

50

-

2.

In afw ijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift een hogere
emissiegrensw aarde voor stikstofoxiden vaststellen voor een dieselmotor met een thermisch
vermogen van minder dan 600 kilow att gelegen op een platf orm dat is gelegen binnen de
Nederlandse exclusieve economische zone. De afw ijkende emissiegrensw aarde voor
stikstof oxiden bedraagt ten hoogste 2.800 milligram per normaal kubieke meter.

3.

Degene die een inrichting drijf t w aartoe een dieselmotor als bedoeld in het tw eede lid behoort,
overlegt elke vijf jaar ten behoeve van het maatw erkvoorschrif t een haalbaarheidsstudie, naar
vermindering van de NOx-emissies door toepassing van emissiebeperkende maatregelen of
alternatieve technieken, zoals zonne- en windenergie, gasmotoren en -turbines, Van de
haalbaarheidsstudie maakt een kostenef fectiviteitsberekening deel uit.

4.

In afw ijking van het derde lid kan het bevoegd gezag bepalen dat kan w orden volstaan met een
kostenef fectiviteitsberekening indien de resterende levensduur van de installatie daartoe
aanleiding geef t.

5.

Bij de beoordeling van de kosteneffectiviteitsberekening gaat het bevoegd gezag uit van een
kostenef fectiviteit als bedoeld in artikel 2.7, vijf de tot en met achtste lid.

Verwijderd: derde
Verwijderd: zesde
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Artikel 3.10f
Het rookgas van een gasmotor voldoet aan de emissiegrensw aarden, genoemd in tabel 3.10f .
Tabel 3.10f
Gasmotor
Brandstof / vermogen

Stikstofoxiden
(NOx )
(mg per normaal

Zwaveldioxide
(SO2 )
(mg per normaal

kubieke meter)

kubieke meter)

Totaal stof
(mg per normaal
kubieke meter)

onverbrande
koolwaterstoffen
(Cx )Hy )
(mg per normaal
kubieke meter)

Thermisch v ermogen kleiner
dan 2,5 megawatt, met
uitzondering v an v ergistinggas

340

-

-

Thermisch v ermogen v an 2,5

100

-

1.500

-

-

megawatt of groter, met
uitzondering v an v ergistinggas

Vergistinggas

340

200

Artikel 3.10g
1.

Een stookinstallatie w aarvan het rookgas vanwege een storing niet voldoet aan de
emissiegrensw aarden die op grond van deze paragraaf voor die stookinstallatie gelden, w ordt zo
spoedig mogelijk opgelost en mag ten hoogste 120 achtereenvolgende uren na het optreden van
de storing in gebruik blijven, met een maximum van 120 uur per kalenderjaar.

2.

Indien een storing als bedoeld in het eerste lid niet binnen 120 uur op een zodanige w ijze is
opgeheven dat het rookgas van de stookinstallatie w eer aan de van toepassing zijnde
emissiegrensw aarden voldoet, wordt de stookinstallatie door de drijver van de inrichting buiten
bedrijf gesteld.

3.

Het tw eede lid blijf t buiten toepassing indien het een stookinstallatie betref t die zich binnen de
Nederlandse exclusieve economische zone bevindt, de storing redelijkerw ijs niet binnen het in
het eerste lid genoemde aantal uren kan w orden hersteld en deze omstandigheid voor het
verstrijken van dat aantal uren schriftelijk en met opgave van redenen is gemeld bij het
Staatstoezicht op de mijnen. Het Staatstoezicht op de mijnen stelt in dat geval een termijn
w aarbinnen de storing wordt hersteld. De storing wordt zo spoedig mogelijk opgelost. Indien de
storing niet w ordt hersteld binnen de door het Staatstoezicht op de mijnen gestelde termijn, w ordt
de betref fende stookinstallatie alsnog buiten bedrijf gesteld.

4.

Indien een storing samenhangt met de brandstof die in een stookinstallatie w ordt verstookt mag
gedurende het aantal uren, genoemd in het eerste lid, een andere brandstof worden gebruikt en
blijven de emissiegrensw aarden, die gelden op grond van deze paragraaf, gedurende die uren
buiten toepassing.

Artikel 3.10h
Een stookinstallatie die strekt tot vervanging voor ten hoogste zes maanden van een stookinstallatie
die buiten bedrijf is gesteld in verband met onderhoud, reparatie of definitieve vervanging en d ie is
af gekoppeld van de brandstoftoevoer of van het stoom- of elektriciteitsnet waaraan zij levert, voldoet
ten minste aan de emissiegrensw aarden die gelden voor de buiten bedrijf gestelde stookinstallatie.
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Artikel 3.10i
1.

Voor de berekening van de uitw orp van rookgas door een stookinstallatie w ordt de
massaconcentratie van stikstofoxiden (NOx ), zwaveldioxide (SO2), totaal stof en onverbrande
koolw aterstoffen (Cx Hy , uitgedrukt in C) in het rookgas herleid op rookgas met een
volumegehalte aan zuurstof van:
a. 6 procent, indien het een stookinstallatie met vaste brandstof betreft, of
b. 3 procent, indien het een stookinstallatie met een gasvormige of vloeibare brandstof betreft.

2.

Voor de berekening van de uitw orp van rookgas door een stookinstallatie, w ordt de
massaconcentratie aan stikstofoxiden (NOx ) in het rookgas berekend als massaconcentratie van
stikstof dioxide.

Artikel 3.10j
1.

De concentratie aan stikstofoxiden (NOx ), zwaveldioxide (SO2), totaal stof en onverbrande
koolw aterstoffen (Cx Hy , uitgedrukt in C) in het rookgas dat wordt uitgeworpen door een
stookinstallatie w aarvoor in deze paragraaf emissiegrenswaarden zijn gesteld, w ordt door de
drijver van de inrichting bepaald door een meting.

2.

In afw ijking van het eerste lid behoef t geen meting te w orden verricht van zwaveldioxide (SO2),
indien het in acht nemen van de emissiegrensw aarden geschiedt door het stoken van brandstof
met een bekend zw avelgehalte en de stookinstallatie niet is uitgerust met apparatuur voor het
reduceren van de emissie van zw aveldioxide.

3.

De meting, bedoeld in het eerste lid, w aaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie
en rapportage van de meting, voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen

Artikel 3.10k
1.

Het spuien van een stoomketel van een stookinstallatie geschiedt in een geschikte spuitank dan
w el in een andere geschikte voorziening die ten behoeve van het doelmatig beheer van
af valw ater ten minste voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

2.

Het lozen van spuiw ater van een stoomketel of condensaat van rookgassen van een
stookinstallatie op of in de bodem of in een oppervlaktew aterlichaam is toegestaan, indien niet in
een vuilw aterriool kan w orden geloosd.

Artikel 3.10l
1.

Van een w armtekrachtinstallatie is het jaargemiddeld rendement ten minste 65%, berekend
volgens de f ormule: de som van het energetisch rendement van de opw ekking van kracht plus
tw eederde deel van het energetisch rendement van de productie van nuttig aan te w enden
w armte.

2.

De w armtekrachtinstallatie w ordt zodanig in bedrijf gehouden dat de hoeveelheid w armte die
nuttig gebruikt w ordt zo hoog mogelijk is en de hoeveelheid w armte die ongebruikt aan de
omgeving w ordt afgegeven zo klein mogelijk is. Onder ongebruikte w armte wordt mede verstaan
de w armte die door de noodkoeler w ordt afgegeven.

Artikel 3.10m
1.

Jaarlijks w ordt het brandstofverbruik en de geproduceerde elektriciteit van een
w armtekrachtinstallatie geregistreerd.

2.

Indien de w armtekrachtinstallatie is aangesloten op een noodkoeler w ordt jaarlijks de
hoeveelheid nuttig toegepaste warmte geregistreerd.

3.

Indien de w armtekrachtinstallatie niet is aangesloten op een noodkoeler w ordt het thermisch
rendement eenmaal per vier jaar vastgesteld.
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4.

De registraties, bedoeld in het eerste en tw eede lid, w orden gedurende vijf kalenderjaren na
dagtekening bew aard en zijn in de inrichting aanw ezig of binnen een termijn die w ordt gesteld
door het bevoegd gezag voor deze beschikbaar.

Artikel 3.10n
1.

In afw ijking van artikel 2.14a, eerste lid, is het verbranden van biomassa die tevens afvalstof is,
toegestaan indien:
a. het de verbranding in een stookinstallatie met een thermisch vermogen van 15 megaw att of
minder betref t;
b. het verbranden van de biomassa materiaalhergebruik niet belemmert, en
c. de vrijkomende w armte nuttig w ordt gebruikt.

2.

In afw ijking van artikel 2.12, tw eede en derde lid, is het toegestaan verschillende categorieën van
af valstoffen, zijnde biomassa, te mengen bij de verbranding van biomassa mits w ordt voldaan
aan het eerste lid.

Artikel 3.10o
Een stookinstallatie w aarin vloeibare brandstof wordt verbrand, voldoet ten behoeve van het
realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.10p
Een stookinstallatie voldoet ten behoeve van het veilig f unctioneren, een optimale verbranding en
energiezuinigheid van deze stookinstallatie aan de bij ministeriële regeling inzake keuring en
onderhoud gestelde eisen.
Artikel 3.10q [Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2019]
1.

2.

In afw ijking van de artikelen 3.10, 3.10d, 3.10e of 3.10f, voldoet het rookgas van een
stookinstallatie die voor 1 april 2010 is geplaatst of in gebruik is genomen, voor zover die zich
binnen de Nederlandse exclusieve economische zone bevindt dan wel deel uitmaakt van een
inrichting w aarin kooldioxide (CO2 ), af komstig van een andere inrichting, w ordt ingezet ten
behoeve van de bemesting van gew assen teneinde het gebruik van brandstof te verminderen, tot
1 januari 2019 aan de emissiegrensw aarden die op 31 maart 2010 voor die installatie golden
ingevolge het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B of het Besluit emissie-eisen
stookinstallaties milieubeheer A, dan w el aan de daarvan afwijkende emissiegrensw aarden, die
voor die stookinstallatie golden op grond van een daarvoor verleende omgevingsvergunning.
Het rookgas van een stookinstallatie als bedoeld in het eerste lid, voldoet met ingang van 1
januari 2019 aan de in de artikelen 3.10, 3.10d, 3.10e of 3.10f genoemde emissiegrensw aarden.

3.

Op het in w erking hebben van een stookinstallatie die voor 1 januari 2014 is geplaatst of in
gebruik is genomen en w aarop titel 16.3 van de wet van toepassing w as, zijn de op grond van de
artikelen 3.10 tot en met 3.10j en 3.10q tot en met 3.10t geldende emissiegrensw aarden en
meetmethoden voor stikstofoxiden (NOx) tot de datum, genoemd in het eerste lid, niet van
toepassing. Het bevoegd gezag kan voor deze stookinstallaties tot de in het eerste lid genoemde
datum bij maatw erkvoorschrif t emissiegrenswaarden en meetmethoden voor stikstofoxiden (NOx)
in het rookgas van de stookinstallatie vaststellen, indien de lokale luchtkw aliteit dat vergt.

4.

Indien ingevolge het eerste lid de emissiegrensw aarden van het Besluit emissie-eisen
stookinstallaties milieubeheer A van toepassing zijn, zijn in af w ijking van artikel 3.10p tevens de
regels inzake keuring en onderhoud van dat besluit van toepassing.

Verwijderd: tot de datum, genoemd
in het tweede of derde lid,
Verwijderd: 2017
Verwijderd: emissiegrenswaarden,
genoemd
Verwijderd: 3. In afwijking van het
tweede lid voldoet het rookgas in een
stookinstallatie als bedoeld in het
eerste lid voor zover die zich binnen
de Nederlandse exclusieve
economische zone bevindt dan wel
deel uitmaakt van een inrichting
waarin kooldioxide (CO2), afkomstig
van een andere inrichting, wordt
ingezet ten behoeve van de
bemesting van gewassen teneinde
het gebruik van brandstof te
verminderen, met ingang van 1
januari 2019 aan de in de artikelen
3.10, 3.10d, 3.10e of 3.10f genoemde
emissiegrenswaarden.¶
4
Verwijderd: tweede of derde
Verwijderd: tweede of derde
Verwijderd: data
Verwijderd: 5
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Artikel 3.10r
1.

In afw ijking van de artikelen 3.10a of 3.10b, voldoet het rookgas van een ketelinstallatie met een
nominaal vermogen kleiner dan 1 megaw att die voor 1 januari 2013 is geplaatst of in gebruik is
genomen, totdat het tw eede lid van toepassing wordt, aan de emissiegrensw aarden die tot 1
januari 2013 voor die installatie golden ingevolge het Besluit typekeuring verwarmingstoestellen
luchtverontreiniging stikstof oxiden, dan wel aan de daarvan afwijkende emissiegrensw aarden, die
voor die stookinstallatie golden ingevolge een daarvoor verleende omgevingsvergunning of
ingevolge het derde of vierde lid.

2.

Het rookgas van een ketelinstallatie als bedoeld in het eerste lid, voldoet aan de in de artikelen
3.10a of 3.10b genoemde emissiegrensw aarden vanaf het tijdstip dat:
a. de branders zijn vervangen;
b. w ijzigingen zijn aangebracht die met nieuw bouw van de ketelinstallatie overeenkomen, of
c. een w ijziging w ordt doorgevoerd, die leidt tot een toename van emissies van de stof fen,
genoemd in de artikelen 3.10a of 3.10b, met meer dan 10 procent.

3.

In afw ijking van artikel 3.10a en onverminderd het eerste lid, voldoet het rookgas van een
ketelinstallatie met een nominaal vermogen tussen de 500 kilow att en de 1 megaw att, waarin
biomassa w ordt verbrand of waarin houtpellets, voor zover het geen biomassa betreft worden
verbrand, die in gebruik is genomen tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2015, aan de
emissiegrensw aarden, herleid op rookgas met een volumegehalte aan zuurstof van 6%,
genoemd in tabel 3.10r (1), totdat aan een van de criteria, bedoeld in het tw eede lid, w ordt
voldaan.

Tabel 3.10r (1)
Ketelinstallatie met een nominaal vermogen tussen de 500 kilowatt en de 1 megawatt
Brandstof

Sti kstofoxi den (NOx) Zwavel dioxi de
(m g per normaal
(SO 2 ) (mg per
kubieke meter)
normaal kubieke
m eter)

Biom assa en
houtpellets
voor zover het
geen biomassa
betreft
4.

-

Totaal stof
(m g per
normaal
kubieke
m eter)

onverbrande
kool waterstoffen
(Cx )Hy ) (mg per
normaal kubieke
m eter)

75

-

In afw ijking van de artikelen 3.10a en 3.10b en onverminderd het eerste lid, voldoet het rookgas
van een ketelinstallatie met een nominaal vermogen kleiner dan 500 kilow att waarin biomassa
w ordt of houtpellets voor zover het geen biomassa betreft worden verbrand, die in gebruik zijn
genomen tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2015 aan de emissiegrensw aarden, herleid op
rookgas met een volumegehalte aan zuurstof van 6%, genoemd in tabel 3.10r (2) totdat aan een
van de criteria, bedoeld in het tw eede lid, w ordt voldaan.

Tabel 3.10r (2)
Ketelinstallatie met een nominaal vermogen kleiner of gelijk aan 500 kilowatt
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Brandstof

Sti kstofoxi den (NOx) Zwavel dioxi de
(m g per normaal
(SO 2 ) (mg per
kubieke meter)
normaal kubieke
m eter)

Biom assa en
houtpellets
voor zover het
geen biomassa
betreft

-

Totaal stof
(m g per
normaal
kubieke
m eter)

onverbrande
kool waterstoffen
(Cx )Hy ) (mg per
normaal kubieke
m eter)

150

-

Artikel 3.10s
Indien aan een stookinstallatie als bedoeld in artikel 3.10q, eerste lid, of artikel 3.10r, eerste lid, voor 1
januari 2019 een w ijziging van het nominaal vermogen w ordt aangebracht die leidt tot een toename
van emissies van de stoffen, genoemd in deze paragraaf, met meer dan 10 procent, wordt die
w ijziging zodanig uitgevoerd dat aan de emissiegrensw aarden, genoemd in de artikelen 3.10, 3.10a,
3.10b, 3.10d, 3.10e of 3.10f, wordt voldaan.

Verwijderd: of derde
Verwijderd: 1 januari 2017
onderscheidenlijk

Artikel 3.10t
Artikel 3.10c is van overeenkomstige toepassing op het in w erking hebben van een stookinstallatie als
bedoeld in artikel 3.10q, eerste lid, of artikel 3.10r, eerste lid.
Artikel 3.10u
In afw ijking van artikel 3.10l, eerste lid, haalt een w armtekrachtinstallatie die in gebruik is genomen
voor 1 januari 2008, een jaargemiddeld rendement van ten minste 60% berekend volgens de f ormule,
bedoeld in dat lid.
Artikel 3.10v
In afw ijking van artikel 3.10d, kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift een
emissiegrensw aarde voor stikstofoxiden van ten hoogste 225 milligram per normaal kubieke meter,
teruggerekend naar de ISO-luchtcondities vaststellen voor een gasturbine die voor 1 april 2010 is
geplaatst of in gebruik is genomen, indien deze gasturbine is uitgerust met een stoom- of
w aterinjectie.
Artikel 3.10w
In afw ijking van artikel 3.10f , kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift een hogere
emissiegrensw aarde voor onverbrande koolw aterstoffen vaststellen voor een gasmotor met een
thermisch vermogen van 2,5 megaw att of groter die voor 1 april 2010 is geplaatst of in gebruik is
genomen en w aarin brandstof anders dan vergistinggas wordt verbrand, indien met een motorzijdige
aanpassing onvoldoende reductie van koolw aterstoffen kan worden bereikt. In het
maatw erkvoorschrift wordt een einddatum opgenomen.
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Verwijderd: of derde

§ 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
Artikel 3.5
1.

Aan de artikelen 3.10 en 3.10a van het besluit w ordt voor zover het betreft de uitstoot van totaal
stof bij de verbranding van brandstof in vloeibare vorm in ieder geval voldaan indien het
asgehalte van de brandstof in massaprocent lager is dan de toepasselijke emissie-eis gedeeld
door 800 en door middel van een keuring als bedoeld in artikel 3.7m kan w orden aangetoond dat
de concentratie van koolstof-monoxide (CO) in het rookgas lager ligt dan 100 mg/Nm3.

2.

Aan de artikelen 3.10a en 3.10b van het besluit w ordt voor zover het betreft de uitstoot van totaal
stof bij de verbranding van hout, in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen stofemissies die vrijkomen w orden gevoerd door een elektrostatische E-f ilter
w aarvan door middel van een rapport van de leverancier kan worden aangetoond dat aan de
emissie-eisen in artikel 3.10a of 3.10b van het besluit kan w orden voldaan; en
b. de elektrostatische E-f ilter in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd
w ordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.

3.

Aan de artikelen 3.10a en 3.10b van het besluit w ordt voor zover het betreft de uitstoot van
stikstof oxiden (NOx) bij de verbranding van hout, in ieder geval voldaan indien:
a. de inrichtinghouder een meetrapport van de leverancier kan overleggen waaruit blijkt dat aan
de in artikel 3.10a of 3.10b opgenomen emissiegrensw aarden van het besluit kan w orden
voldaan; en
b. in de ketelinstallatie het houttype wordt gestookt waarop het onder a bedoelde rapport is
betrokken.

4.

Aan artikel 3.10b van het besluit w ordt, voor zover het betreft de uitstoot van stof bij de
verbranding van biomassa en houtpellets voor zover het geen biomassa betreft, in ieder geval
voldaan indien:
a. de drijver van de inrichting een meetrapport van de leverancier kan overleggen waaruit blijkt
dat aan de emissiegrensw aarden in dat artikel kan w orden voldaan, en
b. in de ketelinstallatie het type biomassa en houtpellets voor zover het geen biomassa betreft,
w ordt gestookt waarop het rapport, bedoeld in onderdeel a, betrekking heef t.

Artikel 3.6
1.

Een meting als bedoeld in artikel 3.10j van het besluit voldoet aan de eisen in de artikelen 3.7 tot
en met 3.7j en de artikelen 3.7o en 3.7p.

2.

Ten behoeve van het doelmatige beheer van af valw ater, bedoeld in artikel 3.10k van het besluit
voldoet het spuien van een stoomketel aan artikel 3.7k.

3.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel
3.10o van het besluit voldoet een stookinstallatie aan artikel 3.7l.

4.

Ten behoeve van keuring van en onderhoud op veilig f unctioneren, optimale verbranding en
energiezuinigheid van een stookinstallatie als bedoeld in artikel 3.10p van het besluit, voldoet een
stookinstallatie aan de artikelen 3.7m tot en met 3.7p.

5.

Het eerste lid is niet van toepassing op de uitstoot van totaal stof, stikstofoxiden (NOx) of
koolmonoxiden (CO), indien voldaan w ordt aan artikel 3.5.

Artikel 3.7
1.

De concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zw aveldioxide (SO2 ), totaal stof en onverbrande
koolw aterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) in het rookgas w orden bepaald door continue of
af zonderlijke meting.
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2.

In afw ijking van het eerste lid, w ordt de concentratie aan stikstofoxiden (NOx) in het rookgas
bepaald door continue meting, indien ter bestrijding van de uitw orp van stikstofoxiden (NOx) met
rookgasinjectie van w ater of stoom, een inert materiaal dan w el ammoniak of ureum w ordt
toegepast.

3.

In afw ijking van het tw eede lid mag w orden volstaan met af zonderlijke meting indien een logboek
w ordt bijgehouden w aarin de hoeveelheid geïnjecteerde stoom of w ater, de hoeveelheid
toegepast inert materiaal of de hoeveelheid toegevoegde ammoniak of ureum gedurende een
kalenderjaar w ordt bijgehouden en de betreffende emissiegrenswaarden niet worden
overschreden.

4.

De concentraties van stoffen waarvoor emissiegrenswaarden zijn vastgesteld worden voor een
vervangende stookinstallatie als bedoeld in artikel 3.10h van het besluit binnen vier w eken na de
inbedrijf stelling van die vervangende installatie bepaald door middel van een af zonderlijke
meting.

Artikel 3.7a
1.

Onverminderd artikel 3.7 w ordt voor het bepalen van de concentraties stoffen in het rookgas,
representatieve metingen verricht.

2.

De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn voor het bepalen
van het voldoen aan de emissiegrensw aarden alsmede de andere metingen en ber ekeningen die
zijn voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:
a. emissiemeting:
1°. stikstof oxiden (NOx): NEN-EN 14792;
2°. zw aveldioxide (SO2 ): NEN-EN 14791;
3°. onverbrande koolw aterstoffen (CxHy): NEN-EN 12619;
4°. totaal stof : NEN-EN 13284-1 of NEN-EN 13284-2;
5°. zuurstof (O2 ): NEN-EN 14789.
b. monstername betreffende de onder a genoemde stoffen: NEN-EN 15259.

3.

Bij toepassing van de normbladen, bedoeld in het tw eede lid, onder a, worden de regels voor de
meetlocatie, bedoeld in NEN-EN 15259 toegepast.

4.

Het uitvoeren van af zonderlijke metingen, parallelmetingen en ref erentiemetingen geschiedt door
een instantie die is geaccrediteerd door een accreditatie-instantie.

5.

In afw ijking van het tw eede en vierde lid, mag een af zonderlijke meting ook w orden uitgevoerd
door een bedrijf dat beschikt over een geldig certif icaat dat is afgegeven door een instantie die is
geaccrediteerd door een accreditatie-instantie teneinde uitvoering te kunnen geven aan de van
de 'Certif icatieregeling voor inspectie en onderhoud stookinstallaties' onderdeel uitmakende
«Beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties, Scope
6» van de Stichting Certif icatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties, mits hij die meting
uitvoert overeenkomstig Scope 6.

Artikel 3.7b
1.

Indien de concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zw aveldioxide (SO2 ), totaal stof of onverbrande
koolw aterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) af zonderlijk w ordt gemeten, wordt zodra een
emissiegrensw aarde van toepassing is gew orden, binnen vier weken nadien een af zonderlijke
meting verricht.

2.

Onverminderd het eerste lid kan de meting van het rookgas van een stookinstallatie als bedoeld
in artikel 3.10q van het besluit w orden verricht voorafgaand aan het van toepassing w orden van
een emissiegrensw aarde.
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3.

Indien de concentraties aan stikstofoxiden (NOx ), zwaveldioxide (SO2 ), totaal stof of onverbrande
koolw aterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) bij een gasturbine, een gasmotor of een dieselmotor
af zonderlijk w orden gemeten, wordt in aanvulling op het eerste lid, om de vier jaar een nieuw e
af zonderlijke meting verricht.

4.

Indien door het veranderen van brandstof andere emissiegrenswaarden van toepassing worden,
w ordt binnen vier weken nadien een nieuw e afzonderlijke meting verricht. Het derde lid is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.7c
1.

Een af zonderlijke meting als bedoeld in artikel 3.7b bestaat uit drie deelmetingen van ten minste
vijf tien minuten en ten hoogste dertig minuten.

2.

Indien geen van de deelmetingen, bedoeld in het eerste lid, de desbetreffende
emissiegrensw aarde overschrijdt, wordt aan die emissiegrensw aarde voldaan.

3.

Indien één van de deelmetingen, bedoeld in het eerste lid, aangeef t dat een emissiegrensw aar de
w ordt overschreden, wordt de af zonderlijke meting herhaald binnen drie maanden na de laatste
deelmeting van de af zonderlijke meting, bedoeld in het eerste lid.

4.

Indien één van de deelmetingen van de af zonderlijke meting, bedoeld in het derde lid, aangeef t
dat de emissiegrensw aarde die aanleiding w as voor de herhaalde afzonderlijke meting, w ederom
w ordt overschreden, treft de drijver van de inrichting zodanige voorzieningen aan de
stookinstallatie, dat verdere overschrijding van die emissiegrensw aarde w ordt voorkomen.

Artikel 3.7d
1.

Bij een af zonderlijke meting als bedoeld in artikel 3.7b mag van een meting een door een
onaf hankelijke en deskundige meetinstantie aangetoond 95% -betrouwbaarheidsinterval worden
af getrokken.

2.

De w aarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval, bedoeld in het eerste lid, is niet groter dan de
volgende percentages van de emissiegrenswaarde voor:
a. zw aveldioxide (SO2 ): 20;
b. stikstof oxiden (NOx): 20;
c. totaal stof : 30; en
d. onverbrande koolw aterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C): 20.

3.

In afw ijking van het tw eede lid, onderdeel c, is de w aarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval
voor totaal stof niet groter dan 40% van de emissiegrensw aarde voor totaal stof, voor zover het
een stookinstallatie betref t met een vermogen kleiner dan 1 Megaw att.

Artikel 3.7e
1.

Een af zonderlijke meting als bedoeld in artikel 3.7b bij een ketelinstallatie w ordt verricht bij een
belasting van meer dan 60 procent. Een af zonderlijke meting als bedoeld in artikel 3.7a bij een
dieselmotor, een gasmotor of een gasturbine, wordt verricht bij de hoogste belasting, w aarbij
deze continu kan w orden bedreven.

2.

Een af zonderlijke meting als bedoeld in artikel 3.7a bij een gasturbine, met een bijbehorende
ketelinstallatie, w ordt verricht bij een bijstook van ten hoogste 10% in de bijbehorende
ketelinstallatie.

3.

Onder belasting w ordt in deze bepaling verstaan het deel van het thermische vermogen w aarbij
de stookinstallatie daadw erkelijk w ordt bedreven.
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Artikel 3.7f
1.

Continue meting voor de bepaling van de concentratie van zwaveldioxide (SO2 ), stikstofoxiden
(NOx), totaal stof of onverbrande koolw aterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) vindt plaats door:
a. rechtstreekse continue meting van de concentratie in het rookgas, of
b. continue meting van de parameters van de voor een stookinstallatie vastgestelde
uitw orpkarakteristiek.

2.

De kw aliteitsborging van de ter controle van de emissiegrensw aarden geïnstalleerde apparatuur
en toegepaste uitw orpkarakteristieken voldoen aan NEN-EN 14181, w aarbij de kalibratie eens
per vijf jaar plaatsvindt.

Artikel 3.7g
Bij een continue meting als bedoeld in artikel 3.7f wordt aan een emissiegrensw aarde voldaan indien
100 procent van de daggemiddelden die emissiegrensw aarde niet overschrijdt.
Artikel 3.7h
1.

Indien de concentraties aan stikstofoxiden (NOx), zw aveldioxide (SO2 ), onverbrande
koolw aterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) of totaal stof continu worden gemeten, wordt de uitw orp
tijdens het opstarten en stilleggen van de stookinstallatie niet meegerekend bij het bepalen of aan
de desbetreffende emissiegrenswaarde wordt voldaan.

2.

Indien de concentratie aan stikstofoxiden (NOx), zwaveldioxide (SO2 ), onverbrande
koolw aterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C) of totaal stof continu wordt gemeten en de stookinstallatie
is uitgerust met nageschakelde apparatuur die is bedoeld voor het verminderen van de emissie
van de genoemde stoffen, wordt de uitw orp tijdens perioden als bedoeld in artikel 3.10g van het
besluit, niet meegerekend.

Artikel 3.7i
1.

De w aarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van individuele w aarnemingen, op basis
w aarvan de gemiddelden w orden berekend die getoetst worden aan een emissiegrensw aarde, is
bij continue metingen niet groter dan de volgende percentages van de emissiegrenswaarde:
a. zw aveldioxide (SO2 ): 20;
b. stikstof oxiden (NOx): 20;
c. totaal stof : 30; en
d. onverbrande koolw aterstoffen (CxHy, uitgedrukt in C): 20.

2.

Bij continue metingen vindt toetsing aan de emissiegrensw aarden plaats op basis van het
gemiddelde van de individuele w aarnemingen, na af trek van de waarde van het in het eerste lid
bedoelde betrouw baarheidsinterval.

3.

Indien in een dag meer dan drie uurgemiddelden ongeldig zijn w egens storing of onderhoud van
het continu w erkende meetsysteem, w orden de metingen van die dag als ongeldig beschouw d.
Indien in enig kalenderjaar de metingen van meer dan tien dagen ongeldig zijn, tref t degene die
de inrichting drijf t passende maatregelen om de betrouw baarheid van het continu werkende
meetsysteem te verbeteren.

Artikel 3.7j
Indien de emissie-eis is uitgedrukt bij ISO-luchtcondities w orden gemeten emissies van stikstofoxiden
(NOx) herleid volgens de volgende f ormule:
E = Em * √(101,3/Pm) * (Tm/288)

–1,53

* e19(Xm – 0,0063)

w aarbij w ordt verstaan onder:
E = emissie van stikstofoxiden herleid naar ISO-luchtcondities;
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Em
Pm
Tm
Xm

= gemeten emissie van stikstofoxiden;
= gemeten atmosf erische druk bij de inlaat van de compressor (kPa);
= temperatuur van de inlaatlucht (Kelvin);
= gemeten vochtgehalte van de inlaatlucht (in kg w ater per kg droge lucht).

Artikel 3.7k
1.

Bij het spuien van een stoomketel van een stookinstallatie zijn ten minste de spuitank dan w el de
andere geschikte voorziening en de leidingen w aardoor het spuiw ater wordt geleid bestand tegen
de inw erking van het spuiw ater.

2.

De spuitank, bedoeld in het eerste lid, is voorzien van een ontluchtingsleiding, die zodanig is
bemeten, dat het bezw ijken van de spuiketel door overdruk in de spuitank tijdens het spuien
w ordt voorkomen.

Artikel 3.7l
Het vullen en het legen van een stookinstallatie met vloeibare brandstof vindt plaats boven een
bodembeschermende voorziening.
Artikel 3.7m
1.

Een niet-gasgestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen van:
a. 20 kilow att tot ten hoogste 100 kilow att, wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op
veilig f unctioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid;
b. meer dan 100 kilow att, wordt ten minste eenmaal per tw ee jaar gekeurd op veilig
f unctioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.

2.

Een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen van meer dan 100 kilow att wordt
ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig f unctioneren, optimale verbranding en
energiezuinigheid.

3.

Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid w ordt voor de eerste keer uitgevoerd binnen
zes w eken na ingebruikname.

4.

Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid omvat mede de af stelling voor de
verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht en de af voer van
verbrandingsgassen.

5.

Een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid w ordt verricht door een bedrijf dat beschikt
over een geldig certif icaat dat is af gegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie
is geaccrediteerd teneinde uitvoering te kunnen geven aan de van de 'Certif icatieregeling voor
inspectie en onderhoud stookinstallaties' onderdeel uitmakende "Beoordelingrichtlijn voor het
uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties" van de Stichting Certif icatie
Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties. Degene die de inrichting drijf t vraagt van degene die
een keuring verricht een door hem opgesteld en ondertekend verslag van die keuring, waaruit ten
minste blijkt w anneer en door wie de keuring is verricht en de resultaten van de keuring.

6.

Indien uit een keuring als bedoeld in het eerste of tweede lid blijkt dat de stookinstallatie
onderhoud behoef t, vindt dat onderhoud binnen tw ee weken na de keuring plaats. Degene die de
inrichting drijf t vraagt van degene die het onderhoud verricht aan de stookinstallatie een door
hem ondertekend bew ijs waaruit blijkt w anneer, door wie en welk onderhoud is verricht.

Artikel 3.7n
1.

De drijver van inrichting onderhoudt de ter controle van de emissiegrensw aarden geïnstalleerde
apparatuur zodanig dat de goede w erking van de apparatuur is gew aarborgd.

2.

Indien zich een storing voordoet in de apparatuur, bedoeld in het eerste lid:
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a.
b.

neemt de drijver van de inrichting onverw ijld de nodige maatregelen tot ophef fing van die
storing, en
brengt hij geen w ijzigingen aan in het gebruik van de stookinstallatie, die een substantiële
stijging van de uitw orp van de te meten stof met zich kan brengen.

Artikel 3.7o
1.

Van een meting of monstername als bedoeld in deze af deling w ordt een rapport gemaakt volgens
NEN-EN 15259.

2.

Voor het bepalen of w ordt voldaan aan het urencriterium, genoemd in artikel 3.7, eerste lid,
onderdeel b, van het besluit, registreert degene die de inrichting drijf t het aantal draaiuren van de
gasmotor, gasturbine, ketelinstallatie of dieselmotor.

Artikel 3.7p
1.

De resultaten van de laatstelijk uitgevoerde metingen en andere gegevens, die nodig zijn om te
kunnen beoordelen of in overeenstemming met het besluit of deze regeling w ordt gehandeld,
w orden door degene die de inrichting drijf t in de inrichting ter beschikking gehouden ten behoeve
van het bevoegd gezag.

2.

Het laatstelijk verstrekte verslag van een keuring en het laatstelijk verstrekte bew ijs van verricht
onderhoud, bedoeld in artikel 3.7m, vierde en vijf de lid, w orden door degene die de inrichting drijft
in de inrichting ter beschikking gehouden ten behoeve van het bevoegde gezag.

§ 3.2.2.

In w erking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten
en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Artikel 3.11
Deze paragraaf is van toepassing op het in w erking hebben van een installatie voor het reduceren van
aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit, niet zijnde een
gasdrukmeet- en regelstation categorie A, indien:
a.
de maximale inlaatzijdige w erkdruk maximaal 10.000 kilo Pascal bedraagt;
b.
geen expansieturbine aanw ezig is;
c.
geen drukverhogende installatie aanw ezig is;
d.
de gastoevoerleiding een diameter van maximaal 50,8 centimeter heef t.
Artikel 3.12
1.

Voor inrichtingen w aar gasdrukmeet- en regelstations categorie B en C in w erking zijn, is een
bedrijf snoodplan of aantoonbaar een veiligheidsbeheerssysteem aanw ezig.

2.

Het bedrijf snoodplan omvat inf ormatie betreffende:
a. het gebouw , de technische installaties, de locaties van gevaarlijke stoffen en de beschikbare
hulpmiddelen;
b. de interne organisatie en taken en verantw oordelijkheden;
c. de actieplannen en maatregelen gebaseerd op alle reëel te achten calamiteiten en
incidenten;
d. de interne en externe meldingsstructuur bij calamiteiten en incidenten;
e. het beheer van het bedrijf snoodplan.

3.

Het bedrijf snoodplan alsmede w ijzigingen daarvan wordt toegestuurd aan het bevoegd gezag.

4.

Degene die de inrichting als bedoeld in het eerste lid drijf t heef t op inzichtelijke w ijze binnen de
inrichting dan w el binnen een door het bevoegd gezag gestelde termijn, beschikbaar:
a. het algemene beheerssysteem voor milieu- en veiligheidsaspecten w aarmee aan de bij of
krachtens dit besluit gestelde regels wordt voldaan;
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b.
c.

onderhoudsschema's en de resultaten van inspecties;
een actuele plattegrond en situatietekening van de inrichting.

5.

Het
a.
b.
c.

bedienend personeel heef t toegang tot:
een schema van het aardgasmeet- of regelstation en de toegepaste appendages;
een schema van de in- en uitgaande leidingen met hun af sluiters;
rapporten van eerdere beproevingen.

6.

Met betrekking tot de opstelplaats van een gasdrukmeet- en regelstation ten opzichte van buiten
de inrichting gelegen kw etsbare objecten en beperkt kw etsbare objecten, worden de in tabel 3.12
opgenomen af standen in acht genomen:
Tabel 3.12Veiligheidsafstanden
Categorieindeling

Opstellingswijze

Kwetsbare
objecten

Beperkt kwetsbare
objecten

B

Kast

4 meter

2 meter

(semi-)Ondergronds station

4 meter

2 meter

Kaststation

6 meter

4 meter

Open opstelling/v rijstaand gebouw

10 meter

4 meter

Alle stations t/m 40 000 normaal kubieke
meter per uur aardgas

15 meter

4 meter

Alle stations bov en 40 000 normaal
kubieke meter per uur aardgas

25 meter

4 meter

C

7.

De in tabel 3.12 genoemde af standen voor een ondergronds dan wel semi-ondergronds station
mogen w orden gehalveerd indien het gasvoerende deel geheel ondergronds ligt. Kasten mogen
tegen gebouw en worden geplaatst mits w ordt voldaan aan de bepalingen van NEN 1059.

8.

Onverminderd het eerste tot en met zevende lid w ordt voldaan aan de bij ministeriële regeling te
stellen eisen ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one
voorvallen, dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's
voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan.

9.

Het zesde lid is niet van toepassing op een gasdrukmeet - en regelstation:
a. w aarop tot 1 januari 2008 het Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer van
toepassing w as, is opgericht voor 1 december 2001 en waarvoor tot laatstgenoemde datum
een vergunning in w erking en onherroepelijk w as, of
b. dat voor 1 januari 2008 is opgericht en w aarvoor tot die datum een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as;
voor zover de af standen opgenomen in de vergunning afwijken van de af standen, bedoeld in
tabel 3.12.

10. Voor een gasdrukmeet- en regelstation als bedoeld in het negende lid zijn de af standen
opgenomen in de vergunning van toepassing.
11. Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan de veiligheid, voor de situatie,
bedoeld in het negende lid, voor zover de afstanden opgenomen in de vergunning afw ijken van
de af standen, genoemd in het zesde lid, tabel 3.12.
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§ 3.2.2.

In w erking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten
en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit

Artikel 3.8
Deze paragraaf is van toepassing op het in w erking hebben van een installatie voor het reduceren van
aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit als bedoeld in artikel 3.11
van het besluit.
Artikel 3.9
Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de
kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt de uitvoering, opstelling
en onderhoud van de technische installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen
van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften 7.1 tot en
met 7.3.3, 8.1 tot en met 8.8.2, 9.1 tot en met 9.4 en voorschrift 11.3 van NEN 1059.
Artikel 3.10
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan voldoet de opslag van
tetrahydrothiofeen in bovengrondse opslagtanks of condensaat in ondergrondse opslagtanks
behorende bij een inrichting w aar aardgasdruk wordt gereduceerd of aardgashoeveelheid w ordt
gemeten ten minste aan de richtlijn tankinstallaties (PBV Rapport P 107776 2004-01-12) of
gelijkw aardig hieraan.

2.

Een opgestelde Risico Inventarisatie en - evaluatie als bedoeld in BRL K903 door een persoon of
instelling die daartoe is gecertif iceerd op grond van die BRL, w aarin is aangetoond dat de
installatie aan deze richtlijn voldoet en een verklaring van een geac crediteerde certificatieinstelling dat het non-standaard-deel van de installatie is uitgevoerd overeenkomstig de Risico
Inventarisatie en -evaluatie w ordt binnen drie maanden na installatie aan het bevoegd gezag
overlegd. In geval van relevante w ijzigingen w ordt deze procedure herhaald.

§ 3.2.3

In w erking hebben van een windturbine

Artikel 3.13
1.

Deze paragraaf is van toepassing op een windturbine of een combinatie van w indturbines.

2.

De artikelen 2.17 tot en met 2.22 zijn niet van toepassing op een w indturbine of een combinatie
van w indturbines.

Artikel 3.14
1.

Een w indturbine wordt ten minste eenmaal per kalenderjaar beoordeeld op de noodzakelijke
beveiligingen, onderhoud en reparaties door een deskundige op het gebied van w indturbines.

2.

Indien w ordt geconstateerd of indien het redelijk vermoeden bestaat dat een onderdeel of
onderdelen van de w indturbine een gebrek bezitten, waardoor de veiligheid voor de omgeving in
het geding is, w ordt de windturbine onmiddellijk buiten bedrijf gesteld en het bevoegd gezag
daaromtrent geïnf ormeerd. De w indturbine wordt eerst weer in bedrijf genomen nadat alle
gebreken zijn hersteld.

3.

Indien een w indturbine als gevolg van het in w erking treden van een beveiliging buiten bedrijf is
gesteld, w ordt deze pas weer in werking gesteld nadat de oorzaak van het buiten werking stellen
is opgeheven.
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4.

Bij het inw erking hebben van een w indturbine worden ten behoeve van het voorkomen of
beperken van slagschaduw en lichtschittering de bij ministeriële regeling te stellen maatregelen
toegepast.

5.

Een w indturbine voldoet ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en
ongew one voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen
hiervan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

Artikel 3.14a
1.

Een w indturbine of een combinatie van w indturbines voldoet ten behoeve van het voorkomen of
beperken van geluidhinder aan de norm van ten hoogste 47 dB Lden en aan de norm van ten
hoogste 41 dB Lnight op de gevel van gevoelige gebouw en, tenzij deze zijn gelegen op een
gezoneerd industrieterrein en bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein.

2.

Onverminderd het eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift teneinde rekening te
houden met cumulatie van geluid als gevolg van een andere w indturbine of een andere
combinatie van w indturbines, normen met een lagere w aarde vaststellen ten aanzien een van de
w indturbines of een combinatie van w indturbines.

3.

In afw ijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift in verband met
bijzondere lokale omstandigheden normen met een andere w aarde vaststellen.

4.

In verband met een w indturbine of een combinatie van w indturbines waarvoor tot 1 januari 2011
een vergunning in w erking en onherroepelijk w as dan wel een melding w as gedaan op grond van
artikel 1.10, kunnen bij ministeriële regeling maatregelen w orden voorgeschreven die ertoe leiden
dat binnen een bij die regeling te bepalen termijn aan de norm van ten hoogste 47 dB L den en
ten hoogste 41 dB Lnight op de gevel van gevoelige gebouw en en bij gevoelige terreinen op de
grens van het terrein wordt voldaan in die gevallen w aarin uit het akoestisch onderzoek, bedoeld
in artikel 1.11, negende lid, blijkt dat de geluidsbelasting die w aarde overschrijdt.

5.

Bij de toepassing van het tw eede lid w ordt geen rekening gehouden met een w indturbine of een
combinatie van w indturbines die behoort tot een andere inrichting waarvoor tot 1 januari 2011
een vergunning in w erking en onherroepelijk w as dan wel een melding w as gedaan op grond van
artikel 1.10.

Artikel 3.15
1.

De metingen van de geluidemissie ter bepaling van de bronsterkte van een windturbine of een
combinatie van w indturbines worden uitgevoerd overeenkomstig de bij ministeriële regeling te
stellen eisen.

2.

De drijver van de inrichting registreert de bij ministeriële regeling te bepalen gegevens w elke
gedurende vijf kalenderjaren na dagtekening w orden bew aard en ter inzage gehouden.

Artikel 3.15a
1.

Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kw etsbaar object, veroorzaakt
door een w indturbine of een combinatie van w indturbines, is niet hoger dan 10-6 per jaar.

2.

Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kw etsbaar object,
veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van w indturbines, is niet hoger dan 10-5 per
jaar.

3.

Ten behoeve van het bepalen van het plaatsgebonden risico, bedoeld in het eerste en tw eede lid,
kunnen bij ministeriële regeling af standen worden vastgesteld, die minimaal aanw ezig moeten
zijn tussen een w indturbine of een combinatie van w indturbines en een buiten de inrichting
gelegen kw etsbaar dan wel beperkt kwetsbaar object.
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4.

Indien op grond van het derde lid af standen zijn vastgesteld, worden die in acht genomen en zijn
het eerste en tw eede lid niet van toepassing.

5.

Bij ministeriële regeling kunnen regels w orden gesteld over de berekening van het
plaatsgebonden risico.

6.

Het eerste tot en met vijf de lid zijn niet van toepassing op een w indturbine of een combinatie
daarvan w aarvoor tot 1 januari 2011 een vergunning in w erking en onherroepelijk w as dan wel
een melding w as gedaan op grond van artikel 1.10 ten aanzien van een kw etsbaar
onderscheidenlijk beperkt kw etsbaar object, indien het plaatsgebonden risico ten gevolge van die
w indturbine of een combinatie van w indturbines voor het betreffende kwetsbare onderscheidenlijk
beperkt kw etsbare object voor 1 januari 2011 groter is dan 10 -6 onderscheidenlijk 10-5 per jaar.

§ 3.2.3.

In w erking hebben van een windturbine

Artikel 3.11
Deze paragraaf is van toepassing op windturbines als bedoeld in artikel 3.13 van het besluit.
Artikel 3.12
1.

Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschitt ering is de
w indturbine voorzien van een automatische stilstandvoorziening die de w indturbine af schakelt
indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voorzover de afstand tussen de
w indturbine en de gevoelige objecten minder dan 12 maal de rotordiameter bedraagt en
gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw
kan optreden en voorzover zich in de door de slagschaduw getroffen uitw endige
scheidingsconstructie van gevoelige gebouw en of woonwagens ramen bevinden. De af stand
geldt van een punt op ashoogte van de w indturbine tot de gevel van het gevoelige object.

2.

Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het in w erking hebben van een windturbine aanvullend
maatw erkvoorschriften stellen ten behoeve van het voorkomen of beperken van hinder door
slagschaduw indien het eerste lid in een specif iek geval niet toereikend is.

Artikel 3.13
1.

Ten behoeve van het voorkomen of beperken van slagschaduw en lichtschittering wordt
lichtschittering bij het in w erking hebben van een windturbine zoveel mogelijk voorkomen of
beperkt door toepassing van niet reflecterende materialen of coatinglagen op de betreffende
onderdelen. Het meten van ref lectiew aarden vindt plaats overeenkomstig NEN-EN-ISO 2813 of
een daaraan ten minste gelijkw aardige meetmethode.

2.

Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het in w erking hebben van een windturbine aanvullend
maatw erkvoorschriften stellen ten behoeve van het voorkomen of beperken van hinder door
lichtschittering indien het eerste lid in een specif iek geval niet toereikend is.

Artikel 3.14
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan voldoet een windturbine
aan de veiligheidseisen opgenomen in:
a. NEN-EN- IEC 61400-1;
b. NEN-EN- IEC 61400-2;
c. NEN-EN- IEC 61400-3.

Verwijderd: a. NEN-EN-IEC
61400-2;¶
b. NVN 11400-0.
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2.

In afw ijking van het eerste lid voldoet een w indturbine die is opgericht voor 1 januari 2017 of dient
ter vervanging van een windturbine die is opgericht voor 1 januari 2017 aan NEN-EN-IEC 614002:2006: Europese norm voor Windturbines – Deel 2: Ontw erp eisen van kleine w indturbines,
september 2006 of aan NVN 11400-0.

3.

Aan het eerste lid w ordt voldaan indien voor de w indturbine een certificaat is af gegeven door een
certif icerende instantie w aaruit blijkt dat de w indturbine voldoet aan deze regels. De
certif icerende instantie is geaccrediteerd voor het afgeven van certif icaten, overeenkomstig de
normen bedoeld in het eerste lid bij de Raad voor Accreditatie of bij een accrediterende instantie
die erkend is door een andere staat, aangesloten bij de Multilateral Agreement on European
Accreditation of Certification.

4.

In afw ijking van het eerste, tweede en derde lid gelden ten aanzien van een w indturbine die voor
1 december 2001 is opgericht en w aarvoor tot die datum een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, de in die vergunning opgenomen voorschriften met betrekking tot de
veiligheid van de installatie.

Artikel 3.14a
Het rapport van een akoestisch onderzoek, bedoeld in artikel 1.11, derde lid, van het besluit, bevat de
volgende gegevens:
a. de naam van de opdrachtgever van het onderzoek;
b. de naam van de instantie die het onderzoek heef t uitgevoerd;
c. de datum van het onderzoek;
d. de aanleiding en het doel van het onderzoek;
e. de gegevens w aarmee w ordt aangetoond dat de betreffende situatie valt binnen het
toepassingsbereik van de gebruikte methode;
f . indien een andere methode dan die is opgenomen in deze regeling w ordt gebruikt, wordt de
noodzaak daarvan aangegeven en wordt de toegepaste methode beschreven en verantwoord;
g. indien een rekenmethode w ordt toegepast, alle ingevoerde gegevens en tevens de
geraadpleegde w indfrequentiegegevens;
h. een of meer kaarten of tekeningen op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld w ordt gegeven
van bestaande of voorgenomen windturbines en van gevoelige gebouw en of gevoelige t erreinen
w aarop het akoestisch onderzoek betrekking heef t;
i.
de w aarneempunten;
j.
de situering, akoestisch relevante dimensies en de aard van de doorgerekende
geluidsbeperkende of af schermende maatregelen, zow el op oorspronkelijk kaartmateriaal als in
de vorm van de geschematiseerde computerinvoer;
k. de situering, akoestisch relevante dimensies en de aard van de overige geluidsref lecterende en
-af schermende objecten of constructies;
l.
de scheidingslijn of scheidingslijnen tussen akoestisch harde en zachte bodemvlakken, met een
aanduiding van de aard van de bodem;
m. in akoestisch gecompliceerde situaties, een grafische weergave van de bij de berekeningen
gehanteerde geometrische invoergegevens;
n. de bestaande en toekomstige geluidsbelastingen vanw ege een windturbine of een combinatie
van w indturbines van de gevel van een gevoelig object of van de grens van een gevoelig terrein
voor de situatie w aarin geen maatregelen zijn genomen ter vermindering van de geluidsemissie
of ter beperking van de geluidsoverdracht.
Artikel 3.14b
1.

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek, bedoeld in artikel 3.14a, w ordt bij de bepaling van
de geluidsbelasting van een w indturbine of een combinatie van w indturbines rekening gehouden
met:
a. de over een kalenderjaar energetisch gemiddelde bronsterkte volgens de methode, bedoeld
in hoof dstuk 3 van bijlage 4, en met gebruikmaking van het door het KNMI aangeleverde
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Verwijderd: 2

Verwijderd: 3
Verwijderd: en

b.

langjarig gemiddelde w indprofiel op ashoogte, tenzij w ordt aangetoond dat gegevens
beschikbaar zijn die een beter beeld geven van de geluidsemissie van de w indturbine of een
combinatie van w indturbines;
de invloed van de omgeving en de meteorologische omstandigheden op de
geluidsoverdracht van de windturbine of een combinatie van w indturbines naar het
immissiepunt.

2.

Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanw ege een windturbine of een combinatie van
w indturbines plaatsvindt op de gevel van een gevoelig gebouw , bevindt het immissiepunt zich op
het punt van de gevel, w aar de geluidsbelasting het hoogst is.

3.

Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanw ege een windturbine of een combinatie van
w indturbines plaatsvindt op de grens van een gevoelig terrein, bevindt het immissiepunt zich op
het punt van de grens waar de geluidsbelasting het hoogst is.

4.

Indien de geluidsbelasting van een w indturbine of een combinatie van w indturbines met andere
geluidsbronnen w ordt berekend, wordt de rekenregel, bedoeld in hoof dstuk 4 van bijlage 4,
toegepast.

Artikel 3.14c
Van de methode, bedoeld in hoof dstuk 3 van bijlage 4, kan geheel of gedeeltelijk w orden afgeweken
indien aannemelijk w ordt gemaakt dat de toe te passen afwijking:
a. een belangrijke tijdbesparing of kostenbesparing oplevert en in de betreffende situatie nagenoeg
even nauw keurig is;
b. in de betreffende situatie belangrijk nauw keuriger is, of
c. voldoende nauw keurig is en de methode, bedoeld in hoof dstuk 3 van bijlage 4, in de betref fende
situatie niet leidt tot een voldoende representatieve geluidsbelasting.
Artikel 3.14d
1.

Indien de gegevens over het, van de windsnelheid af hankelijke, bronvermogen van een
w indturbine of een combinatie van w indturbines niet of niet volledig beschikbaar zijn, w ordt dit
bepaald volgens de methode, bedoeld in hoof dstuk 2 van bijlage 4.

2.

Indien in het kader van de handhaving w ordt beoordeeld of het bronvermogen overeenkomt met
de in het akoestisch onderzoek gebruikte waarden, wordt de methode, bedoeld in paragraaf 2.6
van bijlage 4 toegepast.

Artikel 3.14e
De drijver van de inrichting registreert de volgende gegevens:
a. de emissieterm LE , bedoeld in onderdeel 3.4.1 van bijlage 4, gebaseerd op de ef fectieve werking
gedurende het af gelopen kalenderjaar, en
b. de voor de duur van een handhavingsmeting als bedoeld in paragraaf 2.6 van bijlage 4
benodigde gegevens ter bepaling van de w indsnelheid op ashoogte.

§ 3.2.4

In w erking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van
rioolwater

Artikel 3.16
Bij het in w erking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolw ater
w orden ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder de bij ministeriële regeling te stellen maatregelen
genomen.
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§ 3.2.4. In w erking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van
rioolwater
Artikel 3.15
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder worden bij het in w erking hebben van een
installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van rioolw ater naar de buitenlucht afgevoerde
dampen, w aar binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een
gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan w el bedrijventerrein met minder dan 1
gevoelig gebouw per hectare, is gelegen, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd.

2.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege onvoldoende verspreiding van af gezogen dampen maatw erkvoorschrif ten stellen met
betrekking tot het verhogen van de afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.

3.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige gebouw en.

4.

In afw ijking van het derde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften stellen.

Artikel 3.16
1.

Bij het in w erking hebben van een installatie voor het doorvoeren, bufferen of keren van
rioolw ater verkeert de installatie in goede staat van onderhoud en worden bij
onderhoudsw erkzaamheden zodanige maatregelen getroffen dat geurhinder bij gevoelige
gebouw en zoveel mogelijk w ordt voorkomen dan w el als dit niet mogelijk is tot een aanvaardbaar
niveau w ordt beperkt.

2.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
maatw erkvoorschriften stellen w aarin maatregelen bedoeld in het eerste lid w orden
geconcretiseerd.

§ 3.2.5

In w erking hebben van een natte koeltoren

Artikel 3.16a
Deze paragraaf is van toepassing op het in w erking hebben van een natte koeltoren die w ater in
aërosolvorm in de lucht kan brengen.
Artikel 3.16b
Bij het in w erking hebben van een natte koeltoren wordt ten behoeve van het voorkomen van risico's
voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de
gevolgen hiervan, ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen.
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§ 3.2.5.

In w erking hebben van een natte koeltoren

Artikel 3.16a
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan beschikt degene die een
inrichting met een natte koeltoren drijf t over een risicoanalyse waarin is beschreven welke risico's
de natte koeltoren met zich meebrengt voor de omgeving alsmede over een legionellabeheersplan w aarin de maatregelen zijn beschreven waarmee deze risico's worden voorkomen,
dan w el zoveel mogelijk w orden beperkt. De drijver van de inrichting draagt er zorg voor dat het
legionella-beheersplan w ordt uitgevoerd.

2.

Bij de risicoanalyse, bedoeld in het eerste lid, w orden in ieder geval de volgende risic of actoren
betrokken:
a. het risico op vermeerdering van legionellabacteriën in de koeltoren door:
1°. de aard en kw aliteit van het w ater dat wordt gebruikt;
2°. de temperatuur van het w ater;
3°. de verblijf stijd van het w ater;
4°. de stilstand van het w ater;
5°. de aanw ezigheid van biof ilm en sediment;
b. de bedrijf svoering van de natte koeltoren;
c. de ef f ectiviteit van het waterbehandelingsprogramma met betrekking tot legionellabacteriën
en biof ilmvorming;
d. de risico's voor de omgeving, te bepalen volgens de risicocategorie-indeling in tabel 3.16a.

Tabel 3.16a. Risicocategorie-indeling voor natte koeltorens
Risico categorie

Locatie natte koeltoren

1 (hoogste risico)

Natte koeltoren in de nabijheid (< 200 m) v an een ziekenhuis, v erpleeghuis of
andere (medisch georiënteerde) zorginstelling waar mensen v erblijv en met een
v erminderd immuunsy steem

2

Natte koeltoren in de nabijheid (< 200 m) v an v erzorgingstehuizen, hotels of
andere gebouwen waarin zich v eel mensen bev inden

3

Natte koeltoren in de nabijheid (< 600 m) v an een woonomgev ing

4 (laagste risico)

Natte koeltoren die op af stand (> 600 m) staat v an een woonomgev ing

3.

Het legionella-beheersplan, bedoeld in het eerste lid, bevat naast een beschrijving van de
maatregelen, bedoeld in dat lid, in ieder geval:
a. een tekening of schema met de actuele indeling van de natte koeltoren;
b. een beschrijving van de juiste en veilige w erking van de natte koeltoren;
c. een beschrijving van alle uit te voeren controles aan de natte koeltoren, inclusief de controle
op de aanw ezigheid van Legionella;
d. een aanduiding van de w aarden van de fysische, chemische en microbiologische
parameters inclusief de concentratie aan legionellabacteriën in de natte koeltoren bij het
bereiken w aarvan maatregelen ter verbetering worden getroffen, alsmede een beschrijving
van die maatregelen;
e. een beschrijving van de maatregelen die w orden genomen bij calamiteiten.

4.

De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn ten aanzien van het voorkomen of beperken van
de risico's voor de omgeving door legionellabacteriën bij het in bedrijf nemen en hebben van een
natte koeltoren doeltreffend indien:
a. het ontstaan en de verspreiding van waternevel zoveel mogelijk w orden beper kt;
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b.
c.
d.
e.

de stilstand van w ater in leidingen, reservoirs en appendages zoveel mogelijk w ordt
vermeden;
de natte koeltoren en het w ater dat zich daarin bevindt schoon zijn;
de vermeerdering van legionellabacteriën zo veel mogelijk w ordt beperkt door toepassing
van w aterbehandelingstechnieken;
een juiste en veilige w erking van de natte koeltoren conform de processpecificaties is
gew aarborgd.

5.

De risicoanalyse w ordt aangepast indien de omstandigheden binnen de inrichting of in de
onmiddellijke nabijheid daarvan daartoe aanleiding geven.

6.

In het legionella-beheersplan, bedoeld in het eerste lid, w ordt aantekening gemaakt van de
onderhoudsw erkzaamheden die w orden verricht, de wijzigingen in de natte koeltoren of het
onderhoud, de uitkomsten van controles die w orden uitgevoerd, alsmede bijzonderheden over de
w erking van de natte koeltoren. Deze aantekeningen worden ten minste gedurende drie jaren
bew aard.

7.

Het bevoegd gezag, kan ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en
ongew one voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen
hiervan, maatw erkvoorschriften stellen ten aanzien van de invulling van het legionellabeheersplan, bedoeld in het eerste lid.

§ 3.2.6.

In w erking hebben van een koelinstallatie

Artikel 3.16b
Deze paragraaf is van toepassing op het in w erking hebben van:
a. een koelinstallatie met een inhoud van ten minste 10 kilogram kooldioxide,
b. een koelinstallatie met een inhoud van ten minste 5 kilogram koolw aterstoffen, of
c. een koelinstallatie met een inhoud van ten minste 10 en ten hoogste 1.500 kilogram ammoniak.
Artikel 3.16d
1.

Een koelinstallatie met een natuurlijk koudemiddel voldoet ten behoeve van het voorkomen van
risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat niet mogelijk is het
zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen
zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

2.

Een koelinstallatie als bedoeld in het eerste lid w ordt ten minste eenmaal per kalenderjaar
gecontroleerd op het veilig f unctioneren.

3.

Een controle als bedoeld in het tw eede lid w ordt verricht door degene die het onderhoud uitvoert
en beschikt over een vakbekw aamheidscertif icaat als bedoeld in:
a. PGS 13 indien het een koelinstallatie met ammoniak als natuurlijk koudemiddel betreft,
b. NPR 7600 indien het een koelinstallatie met koolw aterstoffen als natuurlijk koudemiddel
betref t,
c. NPR 7601 indien het een koelinstallatie met kooldioxide als natuurlijk koudemiddel betref t.

4.

Van de controle w ordt een rapport opgemaakt dat aan de drijver van de inrichting ter beschikking
w ordt gesteld.

5.

In een kunstijsbaan met ammoniak als natuurlijk koudemiddel w ordt een indirect koelsysteem als
bedoeld in hoof dstuk 2.4 van PGS 13 toegepast.

6.

Het vijf de lid is niet van toepassing op koelinstallaties bij kunstijsbanen die zijn geïnstalleerd voor
1 januari 2010.
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§ 3.2.6.

In w erking hebben van een koelinstallatie

Artikel 3.16b
Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de
kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als bedoeld in artikel 3.16d,
eerste lid, van het besluit voldoet een koelinstallatie:
a. met ammoniak als koudemiddel ten minste aan paragraaf 2.5, met uitzondering van voorschrif t
2.5.6, hoof dstuk 5 en hoof dstuk 8, met uitzondering van de paragrafen 8.3 en 8.6, van PGS 13;
b. met koolw aterstoffen als koudemiddel ten minste aan paragraaf 5.7, hoofdstuk 7 en hoof dstuk 8,
met uitzondering van de paragrafen 8.3 en 8.6 van NPR 7600;
c. met kooldioxide als koudemiddel ten minste aan paragraaf 5.7, hoofdstuk 7 en hoof dstuk 8,
uitgezonderd de paragrafen 8.3 en 8.6, van NPR 7601.

§ 3.2.7.

In w erking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie

Artikel 3.16e
Deze paragraaf is van toepassing op het in w erking hebben van een w isselverwarmingsinstallatie met
vloeibare bodembedreigende stof fen.
Artikel 3.16f
Bij het in w erking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie w ordt ten behoeve van het realiseren
van een verw aarloosbaar bodemrisico voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 3.2.7

In w erking hebben van een wisselverwarmingsinstallatie

Artikel 3.16d
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld artikel 3.16f van
het besluit voldoet een w isselverwarmingsinstallatie aan artikel 3.16e.
Artikel 3.16e
1.

Een installatie voor het verwarmen van w issels waarbij vloeibare bodembedreigende stof fen
w orden gebruikt, wordt uitgevoerd als een gesloten systeem.

2.

De controle, het onderhoud en het beheer van de wisselverwarmingseenheden, bedoeld in het
eerste lid, zijn in eenduidige bedrijf sinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de
bodem vastgelegd.

3.

In de bedrijf sinterne procedures en werkinstructies, bedoeld in het tw eede lid, is ten minste
aangegeven op w elke wijze:
a. de staat en goede w erking van wisselverwarmingseenheden w ordt gecontroleerd;
b. er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties
op morsingen en lekkages plaatsvinden, en
c. is gew aarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.

4.

Degene die de inrichting drijf t draagt er zorg voor dat de medew erkers die binnen de inrichting
bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijf sinterne procedures en
w erkinstructies, bedoeld in het tw eede lid, dat deze worden nageleef d en binnen de inrichting
zodanig aanw ezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige w ijze kennis kan nemen.

5.

Morsingen en lekkages w orden overeenkomstig de bedrijf sinterne procedures en werkinstructies,
bedoeld in het tw eede lid, verholpen en opgeruimd.
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6.

Degene die de inrichting drijf t draagt er zorg voor dat de in het kader van de bedrijf sinterne
procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen en
middelen ter bescherming van de bodem binnen de inrichting in voldoende mate aanw ezig zijn en
dat er voldoende in het gebruik van deze middelen geïnstrueerd personeel aanw ezig is.

7.

Bevindingen van controles van of onderhoud aan wisselverwarmingseenheden, alsmede acties
genomen na incidenten met bodembedreigende stof fen, die mogelijk hebben geleid tot een
bodemverontreiniging, w orden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor
het bevoegd gezag.

8.

Artikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op w isselverwarmingseenheden die vloeibare
bodembedreigende stof fen bevat.

§ 3.2.8 Installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem
Artikel 3.16g
Deze paragraaf is van toepassing op het installeren en in w erking hebben van een gesloten
bodemenergiesysteem.
Artikel 3.16h
Het lozen van spoelw ater ten gevolge van het boren ten behoeve van een gesloten
bodemenergiesysteem op de bodem is toegestaan.
Artikel 3.16i
1.

Indien een redelijk vermoeden bestaat dat in een gesloten bodemenergiesysteem lekkage
optreedt, wordt het onmiddellijk buiten w erking gesteld en w ordt de circulatievloeistof daaruit
onmiddellijk verw ijderd, tenzij w ater zonder toevoegingen wordt gebruikt.

2.

Bij het opslaan van circulatievloeistof in een buf fertank wordt de druk in het systeem continu
gemeten en w orden voorzieningen toegepast waarmee drukverlagingen kunnen w orden
gesignaleerd.

Artikel 3.16j
1.

De temperatuur van de circulatievloeistof in de retourbuis van een gesloten
bodemenergiesysteem bedraagt niet minder dan -3°C en niet meer dan 30°C.

2.

In afw ijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag in het belang van een doelmatig gebruik
van bodemenergie bij maatw erkvoorschrift een hogere temperatuur dan 30°C toestaan, indien
het belang van de bescherming van de bodem zich daartegen niet verzet.

Artikel 3.16k
1.

Een gesloten bodemenergiesysteem bereikt uiterlijk vijf jaar na de datum van ingebruikneming
een moment w aarop geen sprake is van een warmteoverschot en herhaalt dit telkens uiterlijk vijf
jaar na het laatste moment w aarop die situatie w erd bereikt.

2.

Van een w armteoverschot is sprake indien de hoeveelheid w armte groter is dan de hoeveelheid
koude, die, uitgedrukt in MWh, vanaf de datum van ingebruikneming door het systeem aan de
bodem zijn toegevoegd.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van een doelmatig gebruik van bodemenergie bij
maatw erkvoorschrift eisen stellen ter beperking van het koudeoverschot dat het systeem mag
veroorzaken.
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4.

In afw ijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag in het belang van een doelmatig gebruik
van bodemenergie bij maatw erkvoorschrift een warmteoverschot toestaan, indien het belang van
de bescherming van de bodem zich daartegen niet verzet.

Artikel 3.16l
1.

Het ontw erp van een gesloten bodemenergiesysteem is af gestemd op aard en omvang van de
behoef te aan warmte of koude waarin het systeem voorziet.

2.

Een gesloten bodemenergiesysteem levert het energierendement dat bij een doelmatig gebruik
en goed onderhoud kan w orden behaald.

3.

Indien een gesloten bodemenergiesysteem een energierendement levert dat lager is dan in de
melding bij de installatie is opgegeven, kan het bevoegd gezag de verplichting opleggen om
binnen een daarbij bepaalde termijn onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt of
w ordt voldaan aan het eerste lid, onderscheidenlijk tw eede lid.

4.

Indien uit het onderzoek, bedoeld in het derde lid, blijkt dat niet w ordt voldaan aan het eerste lid,
onderscheidenlijk tw eede lid, kan het bevoegd gezag de verplichting opleggen om binnen een
daarbij bepaalde termijn de daarbij aangegeven maatregelen te treffen teneinde te voldoen aan
het eerste lid, voor zover dit redelijkerw ijs van hem kan w orden gevergd, onderscheidenlijk het
tw eede lid.

Artikel 3.16m
1.

Het in w erking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem leidt niet tot zodanige
interf erentie met een eerder geïnstalleerd gesloten of open bodemenergiesysteem, dat het
doelmatig f unctioneren van een van de desbetreffende systemen kan w orden geschaad.

2.

Bij de toepassing van het eerste lid w ordt rekening gehouden met een eerder geïnstalleerd
bodemenergiesysteem, indien:
a. het een open bodemenergiesysteem betref t waarvoor een vergunning is verleend krachtens
artikel 6.4, eerste lid, onder b, van de Waterwet, of dat aan het bevoegd gezag is gemeld
krachtens artikel 6.6 van die w et;
b. het een gesloten bodemenergiesysteem betref t, dat is geïnstalleerd:
1°. voor het tijdstip van inw erkingtreding van paragraaf 3.2.8, indien het in w erking hebben
van het systeem na dat tijdstip aan het bevoegd gezag is gemeld overeenkomstig artikel
1.10 juncto artikel 1.21a, derde lid, dan w el artikel 1.10a, vijf de lid, van het Besluit lozen
buiten inrichtingen;
2°. na het tijdstip van inw erkingtreding van paragraaf 3.2.8, indien de installatie
overeenkomstig artikel 1.10 juncto artikel 1.21a, eerste lid, dan w el artikel 1.10a, eerste
lid, van het Besluit lozen buiten inrichtingen aan het bevoegd gezag is gemeld of voor de
installatie een omgevingsvergunning is verleend.

Artikel 3.16n
1.

Met betrekking tot het in w erking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem w ordt een
registratie bijgehouden, die de volgende gegevens bevat:
a. de temperatuur van de circulatievloeistof in de retourbuis;
b. de hoeveelheden w armte en koude die vanaf de datum van ingebruikneming aan de bodem
zijn toegevoegd, op zodanige w ijze dat daaruit de data kunnen w orden afgelezen, waarop
aan artikel 3.16k is voldaan;
c. het energierendement dat het systeem jaarlijks vanaf de datum van ingebruikneming heef t
geleverd.

2.

Indien de geregistreerde gegevens, bedoeld in het eerste lid, betrekking hebben op een gesloten
bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer, w orden zij binnen
drie maanden na af loop van elk kalenderjaar toegezonden aan het bevoegd gezag.
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3.

Indien de geregistreerde gegevens, bedoeld in het eerste lid, betrekking hebben op een gesloten
bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen van minder dan 70 kW, w orden zij ten
minste tien jaar in de inrichting bew aard en ter inzage gehouden.

Artikel 3.16o
Het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een gesloten bodemenergiesysteem vindt plaats
overeenkomstig de daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocumenten door
een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
Artikel 3.16p
Zo spoedig mogelijk na de beëindiging van het in w erking hebben van een gesloten
bodemenergiesysteem w ordt:
a. de circulatievloeistof uit de buizen verw ijderd, en
b. het systeem, zonder daarbij het ondergrondse deel te verwijderen, zodanig opgevuld dat de
w erking van de oorspronkelijke w aterscheidende lagen w ordt hersteld.
Artikel 3.16q
Deze paragraaf, met uitzondering van artikel 3.16p, is niet van toepassing op een gesloten
bodemenergiesysteem dat is geïnstalleerd voor 1 juli 2013.

§ 3.2.8.

Installeren en in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem

Artikel 3.16f
1.

Voor het bijhouden van een registratie met betrekking tot het in w erking hebben van een gesloten
bodemenergiesysteem overeenkomstig artikel 3.16n, eerste lid, onder a, van het besluit w orden
tijdens de bedrijf svoering van het systeem momentane metingen uitgevoerd met een
nauw keurigheid van ten minste 0,3 °C en een f requentie van ten minste eenmaal per 15 minuten.

2.

Voor het bijhouden van een registratie met betrekking tot het in w erking hebben van een gesloten
bodemenergiesysteem overeenkomstig artikel 3.16n, eerste lid, onder b, van het besluit w orden
tijdens de bedrijf svoering van het systeem momentane metingen uitgevoerd met een
nauw keurigheid van ten minste 5 % en een f requentie van ten minste eenmaal per 15 minuten.

Artikel 3.16fa
Het energierendement dat een gesloten bodemenergiesysteem behaalt bij de levering van w armte of
koude aan een bouw werk, wordt bepaald overeenkomstig de volgende f ormule:

w aarbij w ordt verstaan onder:
Q w : de door het bodemenergiesysteem aan het bouw werk geleverde hoeveelheid w armte per jaar in
MWh;
Q k : de door het bodemenergiesysteem aan het bouw werk geleverde hoeveelheid koude per jaar in
MWh;
E:

de door het bodemenergiesysteem verbruikte hoeveelheid elektriciteit per jaar in MWh;
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G: de door het bodemenergiesysteem verbruikte hoeveelheid gas per jaar in MWh.
Artikel 3.16g
Artikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het installeren en in w erking hebben van een
gesloten bodemenergiesysteem.

AFDELING 3.3. ACTIVITEITEN MET V OERTUIGEN, VAARTUIGEN OF
LUCHTVAARTUIGEN
§ 3.3.1.

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen
voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen

Artikel 3.17
1.

Deze paragraaf is van toepassing op een inrichting voor het afleveren van vloeibare brandstof en
gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of het afleveren van vloeibare
brandstof aan spoorvoertuigen.

2.

De voorschrif ten die bij of krachtens deze paragraaf gesteld w orden aan het afleveren van
vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer zijn
tevens van toepassing op het af leveren van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas
anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, indien dit plaats vindt bij een installatie
w aar ook wordt afgeleverd aan motorvoertuigen voor het wegverkeer.

Artikel 3.18
1.

De af leverzuil bij een aardgas-afleverstation voor het afleveren van gecomprimeerd aardgas aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer die aardgas als motorbrandstof gebruiken bevindt zich op
een af stand van ten minste 10 meter van kw etsbare en beperkt kwetsbare objecten. Indien per
etmaal meer dan 300 personenauto's worden gevuld, bedraagt deze afstand 15 meter. Indien per
etmaal meer dan 100 autobussen worden gevuld, bedraagt deze afstand 20 meter. De
buf f eropslag bevindt zich op een af stand van kw etsbare en beperkt kw etsbare objecten zoals
aangegeven in tabel 3.18.
Tabel 3.18

2.

Waterinhoud bufferopslag

Afstand

Minder dan 3000 liter

10 meter

Vanaf 3000 tot 5000 liter

15 meter

Meer dan 5000 liter

20 meter

Een aardgas-afleverinstallatie voor het afleveren van gecomprimeerd aardgas aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer voldoet aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen ten
behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan.

Artikel 3.19
Het af leveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of het afleveren van
vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen voldoet ten behoeve van:
a. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico en het voorkomen dan w el voor zover dat
niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van luchtverontreiniging, aan de bij ministeriële
regeling te stellen eisen; en
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b.

het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat
niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat
ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste aan de bij minist eriële
regeling te stellen eisen.

Artikel 3.20
1.

Het af leveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer vindt plaats via een EUsysteem voor dampretour fase-II, indien:
a. het debiet van lichte olie meer dan 500 kubieke meter per jaar bedraagt, of
b. het debiet van lichte olie meer dan 100 kubieke meter per jaar bedraagt en de inrichting is
gelegen onder permanent in gebruik zijnde w oon- of werkruimten.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op inrichtingen die uitsluitend in verband met de
vervaardiging en af levering aan nieuw e motorvoertuigen voor het wegverkeer lichte olie
af leveren.

3.

Een EU-systeem voor dampretour f ase-II heef t:
a. een af vangrendement van damp van lichte olie van 85%;
b. een damp/lichte olie-verhouding van ten minste 0,95 en ten hoogste 1,05.

4.

Een EU-systeem voor dampretour f ase-II:
a. is voorzien van een keurmerk w aaruit blijkt dat het is goedgekeurd overeenkomstig de bij
ministeriële regeling aangew ezen testprocedure voor dampretour fase-II door een
keuringsinstantie, w elke daartoe door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd op grond
van NEN-EN-ISO/ IEC 17020, en
b. voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen ten behoeve van het voorkomen van
risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat niet mogelijk is
het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one
voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan.

5.

Een EU-systeem voor dampretour f ase-II w ordt ten minste eenmaal per jaar op de goede w erking
gecontroleerd overeenkomstig de testprocedure, bedoeld in het vierde lid, onder a, door een
onaf hankelijke inspectie-instelling of ten minste eenmaal per drie jaar w anneer een automatisch
bew akingssysteem is geïnstalleerd.

6.

Een automatisch bew akingssysteem als bedoeld in het vijf de lid is in staat om:
a. storingen daarin en in het f unctioneren van het EU-systeem voor dampretour fase-II op te
sporen;
b. deze storingen te melden aan degene die de inrichting drijf t, en
c. de toevoer van lichte olie naar de af leverzuil automatisch te stoppen indien de storing niet
binnen zeven dagen is verholpen.

7.

Indien bij de controle, bedoeld in het vijf de lid, af w ijkingen w orden geconstateerd, worden deze
afw ijkingen onverw ijld opgeheven.

8.

Degene die de inrichting drijf t, maakt door middel van een uithangbord, sticker of andere melding
in de inrichting duidelijk zichtbaar dat een EU-systeem voor dampretour fase-II is geïnstalleerd.

9.

Het bevoegd gezag kan voor het af leveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het
w egverkeer, in de gevallen dat het eerste lid niet van toepassing is, bij maatw erkvoorschrif t eisen
stellen ten behoeve van:
a. het voorkomen van geurhinder ten gevolge van het af leveren van lichte olie, of
b. het beperken van de emissie van benzeen ten gevolge van het af leveren van lichte olie.
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10. Het eerste lid is niet van toepassing op inrichtingen voor het af leveren van lichte olie aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer, waarbij het af leveren van lichte olie plaatsvindt met een
maximale af leversnelheid van 10 liter per minuut, die zijn opgericht voor 1 januari 2012, tot het
moment w aarop het geheel van de tanks of pompen en leidingen van de af leverinstallatie, sterk
w ordt gewijzigd of vernieuw d.
11. Het eerste lid is niet van toepassing op inrichtingen voor het af leveren van lichte olie aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer anders dan ten behoeve van de openbare verkoop, die zijn
opgericht voor 1 januari 2012, tot het moment w aarop het geheel van de tanks of pompen en
leidingen van de af leverinstallatie, sterk wordt gew ijzigd of vernieuw d.
12. Het tiende en elf de lid zijn met ingang van 1 januari 2019 niet van toepassing op inrichtingen voor
het af leveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer met een debiet van lichte
olie van meer dan 3.000 kubieke meter per jaar.
13. In afw ijking van het vijf de lid w ordt een systeem voor dampretour fase-II bij een inrichting die is
opgericht voor 1 januari 2012 ten minste eenmaal per drie jaar op de goede w erking
gecontroleerd overeenkomstig de testprocedure, bedoeld in het vierde lid, onderdeel a, tot het
moment dat het geheel van de tanks of pompen en leidingen van de af leverinstallatie sterk wordt
gew ijzigd of vernieuw d.
14. Het dertiende lid is met ingang van 1 januari 2019 niet van toepassing op inrichtingen voor het
af leveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor het wegverkeer met een debiet van lichte olie
van meer dan 3.000 kubieke meter per jaar.
Artikel 3.20a
1.

Het inpandig af leveren van lichte olie vindt niet plaats.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op inpandige af leverinstallaties voor lichte olie die zijn
geïnstalleerd voor 1 januari 2012.

3.

In de gevallen, bedoeld in het tw eede lid, w aarin het inpandig af leveren van lichte olie is
toegestaan, vindt het inpandig af leveren in het belang van het voorkomen van risico’s voor de
omgeving en ongew one voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen
en de gevolgen hiervan ten minste plaats via een EU-systeem voor dampretour fase-II.

4.

Op het inpandig af leveren van lichte olie, bedoeld in het derde lid, is artikel 3.20, derde tot en met
achtste lid, alsmede de krachtens die leden en krachtens artikel 3.19 gestelde regels van
toepassing.

Artikel 3.21
1.

Op plaatsen w aar vloeibare brandstof wordt afgeleverd, die metaalhoudende additieven bevat,
w ordt op een label aangegeven hoeveel metaalhoudende additieven de betrokken brandstof
bevat. Dit label bevat in elk geval de tekst: Bevat metaalhoudende additieven. Het w ordt duidelijk
zichtbaar bevestigd op de plaats w aar de inf ormatie over de brandstofsoort is aangegeven en is
van zodanige af metingen en van een zodanig lettertype dat het duidelijk zichtbaar en gemakkelijk
leesbaar is.

2.

Als benzine biobrandstof bevat, inf ormeren de brandstofleveranciers de consument over:
a. de aanw ezigheid van biobrandstof;
b. het percentage ethanol, waarbij in ieder geval w ordt aangegeven of de benzine 5% of meer
of minder ethanol bevat, en
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c. de risico’s bij gebruik van de diverse benzinemengsels w aarbij indien de benzine meer dan
5% ethanol bevat, de w ijze waarop de diverse benzinemengsels moeten w orden gebruikt in
ieder geval duidelijk w ordt vermeld op of direct bij een af leverzuil, die bestemd is voor het
af leveren van benzine ten behoeve van openbare verkoop aan motorvoertuigen voor het
w egverkeer.
3.

Als dieselbrandstof biobrandstof bevat, inf ormeren de brandstof leveranciers de consument over:
a. de aanw ezigheid van biobrandstof;
b. het percentage methylvetzuur (FAME), w aarbij in ieder geval w ordt aangegeven of de
dieselbrandstof 7% of meer of minder methylvetzuur (FAME) bevat, en
c. de risico’s bij gebruik van de diverse dieselmengsels w aarbij indien de dieselbrandstof meer
dan 7% methylvetzuur (FAME) bevat, de w ijze waarop de diverse dieselmengsels moeten
w orden gebruikt in ieder geval duidelijk w ordt vermeld op of direct bij een af leverzuil, die
bestemd is voor het af leveren van dieselbrandstof ten behoeve van openbare verkoop aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer.

4.

Indien op een af leverpunt van vloeibare brandstof voor motorvoertuigen voor het wegverkeer de
doorzet aan lichte olie meer dan 500 kubieke meter per jaar bedraagt, is ten minste één
af leverpunt aanwezig van lichte olie w aaraan ten hoogste 5% ethanol is toegevoegd.

5.

Op of direct bij een af leverzuil die bestemd is voor het af leveren van vloeibare brandstof ten
behoeve van openbare verkoop aan motorvoertuigen voor het wegverkeer die voor meer dan
10% bestaat uit biobrandstof, wordt duidelijk zichtbaar de volgende tekst vermeld: Deze brandstof
bevat meer dan 10% biobrandstoffen en is niet geschikt voor motorvoertuigen die voor het
gebruik daarvan niet zijn uitgerust.

Artikel 3.22
1.

Degene die de inrichting drijf t neemt de resultaten van de metingen, keuringen en controles,
bedoeld in artikel 3.20 op in een installatieboek.

2.

Het installatieboek bevat tevens:
a. een plattegrond op een schaal van ten minste één op tw eehonderdvijf tig aanduidende de uit en inw endige samenstelling van de inrichting en toebehoren;
b. alle bew ijzen van gecertif iceerde of geaccrediteerde aanleg en inspectie die op grond van dit
besluit uitgevoerd worden.

3.

De resultaten van de metingen, keuringen en controles worden in ieder geval tot het beschikbaar
zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring dan w el controle, maar ten minste
drie jaar opgenomen in het installatieboek.

4.

Het installatieboek w ordt in de inrichting bew aard of binnen een termijn die w ordt gesteld door het
bevoegd gezag voor deze beschikbaar .

5.

Het eerste lid is niet van toepassing op een inrichting voor het af leveren van lichte olie anders
dan voor de openbare verkoop..

Artikel 3.23
1.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van een vloeistofdichte vloer of
verharding w aarop het afleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het
w egverkeer of het afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen plaatsvindt, wordt ten
minste voldaan aan het tw eede tot en met het vierde lid.

2.

Het af valw ater wordt geleid door een slibvangput en olieaf scheider die voldoen aan en w orden
gebruikt conf orm NEN-EN 858-1 en 2.
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Verwijderd: Op of direct bij een
afleverzuil die bestemd is voor het
afleveren van vloeibare brandstof ten
behoeve van openbare verkoop aan
motorvoertuigen voor het
wegverkeer die voor meer dan 5%
bestaat uit ethanol, wordt duidelijk
zichtbaar de volgende tekst vermeld:
Deze brandstof bevat meer dan 5%
biobrandstoffen en is niet geschikt
voor motorvoertuigen die voor het
gebruik daarvan niet zijn uitgerust.

Verwijderd: 3

Verwijderd: 4

3.

Het gehalte aan olie in het af valw ater na de afscheider bedraagt niet meer dan 200 milligram per
liter in enig steekmonster.

4.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

5.

Het tw eede lid is niet van toepassing indien voor het van toepassing worden van dit besluit of een
deel daarvan op een activiteit in de inrichting een slibvangput en een olieaf scheider zijn geplaatst
die op de hoeveelheid af valw ater zijn af gestemd.

§ 3.3.1.

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas aan motorvoertuigen
voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen

Artikel 3.17
Deze paragraaf is van toepassing op een inrichting voor zover sprake is van het afleveren van
vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas, bedoeld in artikel 3.17, eerste en tweede lid, van het
besluit.
Artikel 3.17a
Een testprocedure voor dampretour fase-II als bedoeld in artikel 3.20, vierde lid, onder a, van het
besluit, voldoet aan NEN-EN-16321-1.
Artikel 3.18
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt bij het af leveren
van vloeibare brandstof ten minste voldaan aan de artikelen 3.20 tot en met 3.22 en bij het
af leveren van gecomprimeerd aardgas aan de artikelen 3.23 en 3.24.

2.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bij het af leveren van
vloeibare brandstof voldaan aan de artikelen 3.21, 3.21a, 3.22, 3.25 en 3.26.

Artikel 3.19
[Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 3.20
1.

De in het EU-systeem voor dampretour f ase-II gebruikte onderdelen geven geen aanleiding tot
het optreden van brand of explosie van de bij het af leveren van lichte olie aan motorvoertuigen
voor het w egverkeer uit het brandstofreservoir van het motorvoertuig verdreven dampen die
w orden teruggevoerd in de ondergrondse opslagtank.

2.

Het EU-systeem voor dampretour f ase-II is voorzien van op de juiste plaats(en) aangebrachte en
doelmatig w erkende vlamkerende voorziening(en).

3.

Het gebruikte EU-systeem voor dampretour f ase-II verkeert in een goede staat en is vrij van
scheuren, gaten en andere gebreken.

Artikel 3.21
1.

Een vaste afleverinstallatie voldoet bij het af leveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen
voor het w egverkeer of aan spoorvoertuigen aan de volgende onderdelen van PGS 28:
a. de voorschrif ten 2.3.8, 2.3.11 en 2.3.13;
b. de voorschrif ten 3.2.5 en 3.4.2 tot en met 3.4.11;
c. voorschrift 4.5.8;
d. de voorschrif ten 5.5.1 en 5.5.3, en
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Verwijderd: en
Verwijderd: tot en met

e.

de paragraf en 5.6 en 5.7.

2.

Bij het af leveren van lichte olie zonder toezicht is de vaste afleverinstallatie voorzien van een
temperatuurgevoelig element dat voldoet aan voorschrif t 2.3.12 van de PGS 28. Het
temperatuurgevoelig element w ordt eenmaal per tw ee jaar door een daartoe opgeleid persoon of
opgeleide installateur op goede w erking gecontroleerd.

3.

Met inachtneming van de opslagcapaciteit, de aard van de opgeslagen vloeistoffen en de aard
van de inrichting w ordt bij inrichtingen w aar lichte olie w ordt afgeleverd een noodplan opgesteld
overeenkomstig bijlage C bij PGS 28. Dit noodplan is aanw ezig bij de inrichting overeenkomstig
de voorschrif ten 6.2.2 en 6.2.3 van PGS 28.

Verwijderd: Het
temperatuurgevoelige element in de
vaste afleverinstallatie wordt eenmaal
per twee jaar door een daartoe
opgeleid persoon of installateur op de
goede werking gecontroleerd

Artikel 3.21a
In afw ijking van artikel 3.21 w ordt bij het af leveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor
het w egverkeer of aan spoorvoertuigen, waarbij minder dan 25 kubieke meter per jaar w ordt
af geleverd, voldaan aan de voorschriften 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5 en 3.4.8 van PGS 30.
Artikel 3.21b
In de gevallen dat inpandig af leveren van lichte olie is toegestaan op grond van artikel 3.20a, tw eede,
derde en vierde lid, van het besluit, is een vaste af leverinstallatie voor het inpandig af leveren van
lichte olie voorzien van een thermische brandmelder die is aangesloten op een akoestisch signaal.
Artikel 3.22
1.

Een mobiele af leverinstallatie voldoet bij het af leveren van lichte olie aan motorvoertuigen voor
het w egverkeer aan bijlage D van PGS 28.

2.

Bij het af leveren van gasolie vanuit een tankw agen aan een spoorvoertuig wordt voldaan aan de
voorschriften 3.4.4, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.11, 5.6.2 en 5.6.3 van PGS 28.

3.

Indien het af leveren van gasolie vanuit een tankw agen aan een spoorvoertuig plaatsvindt met
een af leverslang die is aangekoppeld via een vaste aansluiting w ordt een overvulbeveiliging
toegepast.

4.

Tijdens het af leveren van gasolie vanuit een tankw agen aan een spoorvoertuig is voortdurend
een persoon aanw ezig die de af levering indien nodig kan beëindigen.

5.

Het af leveren van gasolie vanuit een tankw agen aan een spoorvoertuig op een
spoorw egemplacement vindt uitsluitend plaats op een daarvoor door de drijver van de inrichting
aangew ezen tankplaats.

Artikel 3.23
1.

Voor zover de nominale compressorcapaciteit per compressor ten minste 14,3 Nm3 per uur
bedraagt, voldoet een aardgas-afleverinstallatie bij het af leveren van gecomprimeerd aardgas
aan motorvoertuigen voor het wegverkeer aan de volgende onderdelen van PGS 25:
a. de paragraf en 5.1 tot en met 5.3, met uitzondering van de subparagraaf 5.1.6, eerste en
tw eede alinea, en de paragrafen 5.5 en 5.7 tot en met 5.11, met uitzondering van de
subparagraaf 5.10.1,
b. de paragraf en 6.1 en 6.2;
c. de paragraf en 7.1 en 7.3 tot en met 7.7;
d. de paragraf en 8.1 tot en met 8.7, 8.10 en 8.11, en
e. de hoof dstukken 9 tot en met 12, met uitzondering van paragraaf 11.4.

2.

Bij het inpandig af leveren van gecomprimeerd aardgas wordt voldaan aan de paragrafen 13.1,
13.2 en 13.4 van PGS 25.
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Verwijderd: 6.22b

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op een aardgas-afleverinstallatie voor gecomprimeerd
aardgas die in w erking w as voor 1 december 2013 tot het moment w aarop de aardgasaf leverinstallatie uitgebreid w ordt gerenoveerd, voor wat betreft:
a. de dimensionering van de af blaasveiligheid, bedoeld in paragraaf 5.3.2 van PGS 25;
b. de gronddekking van ondergrondse leidingen, bedoeld in paragraaf 5.3.10 van PGS 25;
c. de interne veiligheidsaf standen, bedoeld in paragraaf 5.5 van PGS 25;
d. het temperatuurgevoelige element in de af leverzuil bij onbemand af lev eren, bedoeld in
paragraaf 5.11.1 van PGS 25;
e. de veiligheidsaf sluiter voor het gasnet, bedoeld in paragraaf 5.11.1 van PGS 25;
f . de bouw kundige eisen aan een buf feropslag, bedoeld in paragraaf 7.3 van PGS 25, en
g. de uitstroomrichting van de af blaasleiding, bedoeld in paragraaf 9.4 van PGS 25,
indien de af leverinstallatie volgens het eerste lid met deze voorzieningen is uitgevoerd.

4.

Indien het derde lid van toepassing is, voldoet de aardgas -afleverinstallatie voor gecomprimeerd
aardgas aan dit artikel zoals dit luidde tot 1 december 2013, voor zover dit artikel betrekking heeft
op de voorzieningen, bedoeld in derde lid, onderdelen a tot en met g.

5.

Het tw eede lid is tot het moment w aarop de aardgasinstallatie uitgebreid w ordt gerenoveerd dan
w el uiterlijk tot 1 december 2023 niet van toepassing op het inpandig af leveren van
gecomprimeerd aardgas. Tot dat moment of die datum voldoet een inpandige aardgas af leverinstallatie voor gecomprimeerd aardgas aan de eisen die daaraan tot de 1 december 2013
bij maatw erkvoorschrift werden gesteld.

Artikel 3.24
1.

Voor zover de nominale compressorcapaciteit per compressor minder dan 14,3 Nm3 per uur
bedraagt, voldoet een aardgas-afleverinstallatie bij het af leveren van gecomprimeerd aardgas
aan motorvoertuigen voor het wegverkeer aan het tw eede tot en met vierde lid.

2.

Een installatie als bedoeld in het eerste lid, die is voorzien van meerdere compressoren waarvan
de uitlaatzijden zijn gekoppeld, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 25:
a. de paragraf en 5.1 tot en met 5.3, met uitzondering van de subparagrafen 5.1.1 en 5.1.6,
eerste en tw eede alinea, en de paragrafen 5.5 en 5.7 tot en met 5.11, met uitzondering van
subparagraaf 5.10.1;
b. de paragraf en 6.1 en 6.2;
c. de paragraf en 8.1 tot en met 8.7, 8.10 en 8.11, en
d. de hoof dstukken 9 tot en met 12, met uitzondering van de paragrafen 11.4 en 12.2.

3.

Indien een installatie als bedoeld in het tw eede lid is voorzien van een buf feropslag, voldoet de
installatie tevens aan de paragrafen 7.1 en 7.3 tot en met 7.7 van PGS 25.

4.

Een installatie als bedoeld in het eerste lid, die niet is voorzien van compressoren die aan de
uitlaatzijde zijn gekoppeld maar die is voorzien van een bufferopslag, voldoet aan de volgende
onderdelen van PGS 25:
a. de paragraf en 5.1 tot en met 5.3, met uitzondering van de subparagrafen 5.1.1 en 5.1.6,
eerste en tw eede alinea, en de paragrafen 5.5, 5.7 en 5.9 tot en met 5.11, met uitzondering
van subparagraaf 5.10.1;
b. paragraaf 7.1 en de paragrafen 7.3 tot en met 7.7;
c. de paragraf en 8.1 tot en met 8.7, 8.10 en 8.11, en
d. de hoof dstukken 9 tot en met 12, met uitzondering van de paragrafen 9.1, 11.4 en 12.2.

5.

Het tw eede, derde en vierde lid zijn niet van toepassing op een aardgas -afleverinstallatie voor
gecomprimeerd aardgas die in w erking w as voor 1 december 2013 tot het moment w aarop de
aardgas-afleverinstallatie uitgebreid w ordt gerenoveerd, voor wat betreft:
a. de dimensionering van de af blaasveiligheid, bedoeld in paragraaf 5.3.2 van PGS 25;
b. de gronddekking van ondergrondse leidingen, bedoeld in paragraaf 5.3.10 van PGS 25;
c. de interne veiligheidsaf standen, bedoeld in paragraaf 5.5 van PGS 25;
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d.
e.
f.
g.

het temperatuurgevoelig element in de af leverzuil bij onbemand af leveren, bedoeld in
paragraaf 5.11.1 van PGS 25;
de veiligheidsaf sluiter voor het gasnet, bedoeld in paragraaf 5.11.1 van PGS 25;
de bouw kundige eisen aan een buf feropslag, bedoeld in paragraaf 7.3 van PGS 25, en
de uitstroomrichting van de af blaasleiding, bedoeld in paragraaf 9.4 van PGS 25,

indien de af leverinstallatie volgens het tw eede, derde en vierde lid met deze voorzieningen is
uitgevoerd.
6.

Indien het vijf de lid van toepassing is, voldoet de aardgas -afleverinstallatie voor gecomprimeerd
aardgas aan artikel 3.23, zoals dat luidde voor 1 december 2013, voor zover dat artikel
betrekking heef t op de voorzieningen, bedoeld in het vijf de lid, onderdelen a tot en met g.

Verwijderd: eerste en tweede lid,
Verwijderd: die leden luidden tot
Verwijderd: die leden

Artikel 3.25

Verwijderd: hebben

1.

Het af leveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan
spoorvoertuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding.

2.

De vloeistof dichte vloer of verharding, bedoeld in het eerste lid, is aangelegd overeenkomstig het
daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument door een bedrijf , dat
daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit en strekt zich, voor zover
erf afscheidingen, gebouw en en andere fysieke begrenzingen dit toelaten, vanaf de afleverzuil uit
over een af stand van ten minste de lengte van de af leverslang plus één meter, met een minimum
van vijf meter. Indien de vloeistof dichte vloer of verharding zich daardoor zou uitstrekken tot over
de openbare w eg dan strekt deze vloer of verharding zich uit tot de openbare weg met dien
verstande dat deze afstand niet minder bedraagt dan drie meter. In de laatste situatie is de
af leverslang niet langer dan vier meter. Aan de zijde w aar geen tankende voertuigen kunnen
w orden opgesteld strekt de vloeistofdichte vloer of verharding zich uit t ot een af stand van ten
minste één meter vanaf het hart van de afleverzuil.

3.

De af w ateringssystemen van de vloeistofdichte vloer of verharding zijn vloeistof dicht uitgevoerd
overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument,
door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. Terstond
na de installatie en beproeving op dichtheid w ordt de riolering af gedekt.

4.

Een af leverinstallatie is geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding. Doorvoeringen
door en af sluitingen van deze vloeistof dichte vloer of verharding zijn eveneens vloeistofdicht.

5.

Gelekte vloeistof fen worden vanaf de vloeistofdichte vloer of verharding, bedoeld in het vierde lid,
af gevoerd naar het afwateringssysteem of naar de in het eerste lid bedoelde vloeistof dichte vloer
of verharding. Indien gebruik w ordt gemaakt van af sluiters of terugslagkleppen zijn deze
geplaatst boven een vloeistof dichte vloer of verharding.

6.

Pompeilanden en aanw ezige doorvoeren zijn vloeistof dicht en zijn aangelegd overeenkomstig het
daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument, door een instelling,
die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

7.

In afw ijking van het eerste tot en met het zesde lid vindt het af leveren van vloeibare brandstof
aan motorvoertuigen of aan spoorvoertuigen, waarbij minder dan 25 kubieke meter per jaar w ordt
af geleverd, plaats boven een bodembeschermende voorziening.

8.

In afw ijking van het tw eede lid is een mobiele af leverinstallatie opgesteld op een vloeistof dichte
vloer of verharding die reikt tot ten minste 1 meter buiten de projectie van de af leverinstallatie.

9.

Bij het af leveren van gasolie vanuit een tankw agen aan een spoorvoertuig wordt voldaan aan de
volgende onderdelen:
a. het spoorvoertuig staat zodanig opgesteld boven een vloeistofdichte vloer of verharding dat
het vulpunt zich ten minste 1 meter van de rand van de vloeistof dichte vloer of verharding
bevindt,
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b.
c.

de tankw agen staat bij het af leveren boven een bodembeschermende voorziening die
aansluit op de vloeistof dichte vloer of verharding, en
de af leverslang van de tankw agen komt niet buiten het geheel van de vloeistof dichte vloer of
verharding en de bodembeschermende voorziening en kruist geen spor en.

10. Op de vloeistof dichte vloer of verharding, bedoeld in het negende lid, zijn het derde tot en met het
zesde lid van overeenkomstige toepassing.
11. Het af leveren van ureum aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of aan spoorvoertuigen vindt
plaats boven de bodembeschermende voorziening die op grond van het eerste tot en met tiende
lid is voorgeschreven voor het afleveren van vloeibare brandstof.
12. Het derde lid is niet van toepassing totdat er een algehele renovatie van de tankinstallatie
plaatsvindt w aarbij de vloeistof dichte vloer of verharding wordt opengebroken of indien de
af leverinstallatie w ordt vervangen.
Artikel 3.26
1.

In afw ijking van artikel 3.25, eerste tot en met achtste lid, kan het af leveren van vloeibare
brandstof plaatsvinden boven een geomembraanbaksysteem, indien:
a. de inrichting is gelegen binnen de bebouw de kom w aarbij de af leverzuilen in één rij parallel
aan de naastgelegen w eg staan opgesteld en het af leveren uitsluitend aan de w egzijde op of
aan de openbare w eg plaatsvindt, of
b. op basis van een onderzoek naar de grondmechanica dat vóór het aanbrengen van het
geomembraanbaksysteem is uitgevoerd, is gebleken dat het aanbrengen van een
vloeistof dichte vloer of verharding onevenredig hoge kosten met zich brengt.

2.

Een geomembraanbaksysteem als bedoeld in het eerste lid is aangelegd overeenkomstig het
daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument door een bedrijf , dat
daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

3.

Het tw eede lid is niet van toepassing op een geomembraanbaksysteem dat voor 1 januari 2007 is
aangelegd.

§ 3.3.2

Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen of werktuigen of van
spoorvoertuigen

Artikel 3.23a
Deze paragraaf is van toepassing op:
a. het uitw endig wassen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen,
b. het verw ijderen van graffiti van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen, of
c. het stallen en uitw endig wassen van werktuigen w aarmee gew asbeschermingsmiddelen zijn
toegepast.
Artikel 3.23b
1.

Bij het in een inrichting uitw endig w assen van motorvoertuigen of werktuigen of van
spoorvoertuigen wordt ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing, indien:
a. per w eek ten hoogste een spoorvoertuig of een motorvoertuig of werktuig w aarmee geen
gew asbeschermingsmiddelen zijn toegepast, uitw endig w ordt gewassen, en
b. per jaar ten hoogste tw ee werktuigen waarmee gew asbeschermingsmiddelen zijn toegepast,
uitw endig worden gew assen.
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Artikel 3.23c
1.

Bij het lozen in een vuilw aterriool van af valw ater afkomstig van een bodembeschermende
voorziening als gevolg van het uitw endig wassen van motorvoertuigen of werktuigen of van
spoorvoertuigen waarmee geen gew asbeschermingsmiddelen zijn toegepast, wordt ten minste
voldaan aan het tw eede tot en met vierde lid.

2.

Het af valw ater in enig steekmonster bevat ten hoogste:
a. 20 milligram olie per liter;
b. 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

3.

In afw ijking van het tw eede lid bedraagt het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per liter in
enig steekmonster, indien het af valw ater voorafgaand aan vermenging met ander af valw ater
w ordt geleid door een slibvangput en olieaf scheider die:
a. voldoen aan en w orden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2, of
b. zijn geplaatst voor het van toepassing w orden van dit besluit of een deel daarvan op een
activiteit in de inrichting en op de hoeveelheid af valw ater zijn af gestemd.

4.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

Artikel 3.23d
1.

Bij het lozen op of in de bodem of in een vuilw aterriool van af valw ater afkomstig van een
bodembeschermende voorziening als gevolg van het uitw endig wassen van werktuigen waarmee
gew asbeschermingsmiddelen zijn toegepast, wordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en met
vijf de lid.

2.

Het af valw ater wordt geleid door een zuiveringsvoorziening w aarmee ten minste 95% van de
gew asbeschermingsmiddelen w ordt verwijderd.

3.

Bij het lozen op of in de bodem bevat het af valw ater in enig steekmonster ten hoogste 20
milligram olie per liter en w ordt het afvalw ater gelijkmatig verspreid over een onverharde bodem.

4.

Bij het lozen in een vuilw aterriool bevat het afvalw ater in enig steekmonster ten hoogste:
a. 200 milligram olie per liter;
b. 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

5.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

Artikel 3.24
Onverminderd artikel 3.23d is het lozen op of in de bodem van af valw ater als gevolg van het uitw endig
w assen van motorvoertuigen of werktuigen of van spoorvoertuigen, toegestaan:
a. indien in de inrichting per w eek ten hoogste een spoorvoertuig, motorvoertuig of werktuig,
w aarmee geen gew asbeschermingsmiddelen zijn toegepast, uitw endig w ordt gew assen,
b. indien in de inrichting per jaar ten hoogste tw ee w erktuigen waarmee
gew asbeschermingsmiddelen zijn toegepast, uitw endig w orden gewassen, of
c. indien het lozen plaatsvindt als gevolg van het uitw endig wassen van werktuigen waarmee
gew asbeschermingsmiddelen zijn toegepast, op een perceel waar de
gew asbeschermingsmiddelen zijn toegepast.
Artikel 3.25
Onverminderd artikel 3.3, w orden motorvoertuigen of werktuigen waarmee
gew asbeschermingsmiddelen zijn toegepast, op een verhard oppervlak zodanig gestald, dat het te
lozen hemelw ater niet met de toegepaste gew asbeschermingsmiddelen kan w orden verontreinigd.
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§ 3.3.2.

Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen

Artikel 3.27
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel
3.23b, eerste lid, van het besluit vindt het uitw endig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of
spoorvoertuigen plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding. De bij het w assen
vrijkomende vloeistof fen lopen niet over de rand van de vloeistofdichte vloer of verharding.

2.

In afw ijking van het eerste lid is het toegestaan motorvoertuigen, werktuigen en spoorvoertuigen
te w assen in of op een mobiele w asinstallatie die zodanig is uitgevoerd dat vloeistoffen niet in de
bodem kunnen geraken, met dien verstande dat een mobiele w asinstallatie niet langer dan zes
maanden aaneengesloten op eenzelf de locatie is geplaatst.

Artikel 3.27a
1.

Aan artikel 3.23d, tw eede lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien de
zuiveringsvoorziening voldoet aan het tw eede tot en met vierde lid.

2.

De zuiveringsvoorziening bestaat uit:
a. zuiveringsmateriaal in een deel van de zuiveringsvoorziening die zodanig is uitgevoerd en
zodanig w ordt onderhouden dat contact van het afvalw ater met de bodem w ordt voorkomen,
en
b. een buf f eropslag en doseereenheid waarmee het af valw ater geleidelijk en gelijkmatig w ordt
verspreid over het oppervlak van het zuiveringsmateriaal en w aardoor de capaciteit van de
zuiveringsvoorziening niet w ordt overschreden.

3.

De zuiveringsvoorziening is zodanig gedimensioneerd dat de capaciteit voldoende is voor de
behandeling van de af valw aterstroom die jaarlijks vrijkomt. Op verzoek van het bevoegd gezag
w ordt een berekening van de capaciteit van de zuiveringsvoorziening overgelegd.

4.

Indien het af valw ater dat wordt aangeboden aan de zuiveringsvoorziening meer dat 20 milligram
olie per liter bevat, w ordt het afvalw ater voorafgaand aan de zuiveringsvoorziening geleid door
een olieaf scheider en slibvangput die voldoen aan en w orden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en
2.

§ 3.3.3.

Het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen en
daarmee samenhangende activiteiten

Artikel 3.26
Deze paragraaf is van toepassing op:
a. het demonteren van autow rakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen,
b. het af tappen van vloeistoffen uit autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen,
c. het opslaan van autow rakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen voorafgaand aan het
demonteren en het af tappen van vloeistoffen,
d. het opslaan van af valstoffen die vrijkomen bij het demonteren van autow rakken of wrakken van
tw eewielige motorvoertuigen en het af tappen van vloeistoffen uit autow rakken of wrakken van
tw eewielige motorvoertuigen, en
e. het neutraliseren van airbags en gordelspanners.
Artikel 3.26a
Bij de activiteiten, bedoeld in artikel 3.26, w ordt ten behoeve van:
a. een doelmatig beheer van af valstoffen;
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b.

het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat
niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat
ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, en
c. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico;
ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.
Artikel 3.26b
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het ontsteken van
airbags en gordelspanners de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur;
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per
uur.

2.

Bij het ontsteken van airbags en gordelspanners worden ten behoeve van het voorkomen dan
w el het beperken van diffuse emissies en het doelmatig verspreiden van emissies naar de
buitenlucht, de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen toegepast.

Artikel 3.26c
1.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van:
a. het demonteren van autow rakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen,
b. het voor demontage aanw ezig hebben van autowrakken of wrakken van tweewielige
motorvoertuigen die vloeistof fen bevatten, of
c. het opslaan van vloeistof bevattende onderdelen van autowrakken of wrakken van
tw eewielige motorvoertuigen,
w ordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en met vierde lid.

2.

Het af valw ater bevat in enig steekmonster niet meer dan:
a. 20 milligram olie per liter;
b. 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

3.

In afw ijking van het tw eede lid bedraagt het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per liter in
enig steekmonster, indien het af valw ater voorafgaand aan vermenging met ander af valw ater
w ordt geleid door een slibvangput en olieaf scheider die:
a. voldoen aan en w orden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2, of
b. zijn geplaatst voor het van toepassing w orden van dit besluit of een deel daarvan op een
activiteit in de inrichting en op de hoeveelheid af valw ater zijn af gestemd.

4.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

§ 3.3.3.
Het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen en
daarmee samenhangende activiteiten
Artikel 3.27c
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel
3.26a, onderdeel c, van het besluit vindt:
a. het opslaan van autow rakken voorafgaand aan het demonteren, en
b. het af tappen van vloeistoffen en het demonteren van vloeistof bevattende onderdelen bij het
demonteren van autow rakken,
plaats boven een vloeistof dichte vloer of verharding.

2.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel
3.26a, onderdeel c, van het besluit vindt:
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a.
b.

3.

het opslaan van w rakken van tweewielige motorvoertuigen voorafgaand aan het demonteren
plaats boven een vloeistof dichte vloer of verharding, en
het af tappen van vloeistoffen en het demonteren van vloeistof bevattende onderdelen bij het
demonteren van w rakken van tweewielige motorvoertuigen plaats boven een
bodembeschermende voorziening.

Het tw eede lid, onderdeel a, is niet van toepassing op het opslaan, bedoeld in dat onderdeel,
indien:
a. de w rakken bij ontvangst worden geïnspecteerd op lekkage van vloeibare
bodembedreigende stof fen,
b. de w rakken waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen lekken, w orden opgeslagen boven
een vloeistof dichte vloer of verharding of boven een lekbak,
c. het opslaan van w rakken waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen lekken, plaatsvindt
boven een lekbak als bedoeld in onderdeel b en de vloeibare bodembedreigende stoffen in
afw ijking van artikel 3.27d, tw eede lid, uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van het wrak van
het tw eewielige motorvoertuig zijn af getapt, en
d. de w rakken waaruit geen vloeibare bodembedreigende stoffen lekken, w orden opgeslagen
boven een bodembeschermende voorziening.

Artikel 3.27d
1.

Ten behoeve van:
a. een doelmatig beheer van af valstoffen als bedoeld in het artikel 3.26a van het besluit,
b. het voorkomen of beperken van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el,
voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de
omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan,
bedoeld in artikel 3.26a van het besluit, en
c. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico, bedoeld in artikel 3.26a van het
besluit, w ordt bij het bew erken van autowrakken of wrakken van tweewielige
motorvoertuigen in een inrichting w aar autowrakken of wrakken van tweewielige
motorvoertuigen w orden gedemonteerd, voldaan aan het tw eede tot en met zevende lid.

2.

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien w erkdagen na ontvangst van het autowrak of wrak
van een tw eewielig motorvoertuig , w orden de volgende stoffen, preparaten of producten, indien
aanw ezig, afgetapt of gedemonteerd en opgeslagen:
a. motorolie;
b. transmissieolie;
c. versnellingsbakolie;
d. olie uit het dif f erentieel;
e. hydraulische olie;
f . remvloeistof f en;
g. koelvloeistof f en;
h. ruitensproeiervloeistoffen;
i.
airconditioningsvloeistof fen;
j.
benzine;
k. diesel;
l.
LPG-tank, inclusief LPG;
m. accu, inclusief accuzuren;
n. olief ilter;
o. PCB/PCT-houdende condensatoren;
p. batterijen; en
q. ontplof bare onderdelen voor zover deze niet zijn geneutraliseerd, met uitzondering van
elektrische airbags en gordelspanners.

3.

Restanten van vloeistoffen worden zo goed mogelijk uit leidingen af getapt. De af tappunten
w orden na het aftappen afgesloten.
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4.

Indien dat noodzakelijk is voor de recycling als product van gedemonteerde onderdelen kan in
afw ijking van het tw eede lid w orden afgezien van het aftappen van de oliën uit de in dat lid
genoemde onderdelen en kan het olief ilter w orden teruggeplaatst.

5.

Autow rakken worden binnen de inrichting ontdaan van de volgende stoffen, preparaten of
producten:
a. banden, glas en grote kunststofonderdelen, zoals bumpers, instrumentenborden en
vloeistof tanks, indien deze materialen tijdens het shredderproces niet zodanig gescheiden
w orden dat ze als materiaal kunnen w orden gerecycled;
b. metalen onderdelen die koper, aluminium of magnesium bevatten indien deze metalen niet
tijdens het shredderproces worden gescheiden;
c. katalysatoren;
d. onderdelen die lood, kw ik, cadmium of zesw aardig chroom bevatten en als zodanig zijn
voorzien van een aanduiding;
e. elektrische airbags en gordelspanners, voor zover deze niet zijn geneutraliseerd.

6.

Een autow rak wordt niet op een zodanig w ijze geplet, geknipt of anderszins mechanisch
verkleind dat de identiteit of de inhoud daarvan niet meer herkenbaar is.

7.

Wrakken van tw eewielige motorvoertuigen worden binnen de inrichting ontdaan van stoffen,
preparaten of producten als bedoeld in het vijf de lid, onderdelen d en e.

Artikel 3.27e
1.

Ten behoeve van een doelmatig beheer van af valstoffen als bedoeld in artikel 3.26a van het
besluit voldoet de opslag van af getapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of producten bij
een inrichting w aar autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen worden
gedemonteerd, aan het tw eede tot en met vijf de lid.

2.

Af getapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of producten als bedoeld in artikel 3.27d, tw eede
lid, w orden voor zover dat nodig is voor recycling als materiaal of product of nuttige toepassing
af zonderlijk bew aard.

3.

Af getapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of producten als bedoeld in artikel 3.27d, vijf de
lid, w orden op een zodanige w ijze opgeslagen dat de mogelijkheden voor recycling als materiaal
of product of nuttige toepassing niet w orden geschaad.

4.

Niet voor recycling als product geschikte stoffen, preparaten of producten, waarvoor wel een
mogelijkheid van recycling als materiaal of nuttige toepassing bestaat, worden gescheiden
gehouden en gescheiden af gevoerd naar een inrichting met een milieuhygiënisch verantw oorde
en doelmatige verw erkingsmogelijkheid.

5.

Het bevoegd gezag kan maatw erkvoorschriften stellen ten aanzien van de w ijze van opslag van
af getapte of gedemonteerde stoffen, preparaten of producten als bedoeld in het tw eede tot en
met vierde lid.

Artikel 3.27f
1.

Ten behoeve van een doelmatig beheer van af valstoffen als bedoeld in artikel 3.26a van het
besluit voldoet de opslag van autow rakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen bij een
inrichting w aar autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen w orden gedemonteerd,
aan het tw eede tot en met zevende lid.

2.

Autow rakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen die nog niet zijn ontdaan van de
stof fen, preparaten of producten, bedoeld in artikel 3.27d, tw eede lid, w orden direct bij
binnenkomst in de inrichting en in afw achting van verdere bew erking op een specif iek daarvoor
aangew ezen gedeelte van de inrichting opgeslagen en w orden niet gestapeld.
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3.

Autow rakken die nog niet zijn ontdaan van alle stof fen, preparaten of producten als bedoeld in
artikel 3.27d, vijf de lid, w orden maximaal tw ee hoog, met een maximale hoogte van 4,5 meter,
gestapeld op een daartoe aangew ezen gedeelte van de inrichting, dan wel w orden op een
zodanige w ijze in stellingen gestapeld dat deze gemakkelijk kunnen w orden geïnspecteerd en
gedemonteerd.

4.

Autow rakken waarvan de stoffen, preparaten of producten, bedoeld in artikel 3.27d, tw eede en
vijf de lid, zijn af getapt of gedemonteerd, worden uitsluitend rechtstreeks uit de inrichting
af gevoerd naar een inrichting waarin zich een shredderinstallatie bevindt en w aarin autowrakken
w orden gescheiden in direct als materiaal te recyclen metaalschroot en shredderafvalstoffen.

5.

In afw ijking van het vierde lid is het toegestaan autowrakken die zijn ontdaan van de stoffen,
preparaten en producten, bedoeld in artikel 3.27d, tw eede en vijf de lid, voordat ze
overeenkomstig het vierde lid w orden afgevoerd, ter beschikking te stellen aan een inrichting
w aar de autowrakken worden opgeslagen, mits de inrichting w aar de autowrakken zijn
gedemonteerd er zorg voor draagt dat een inrichting waar de autowrakken worden opgeslagen:
a. geen demontagehandelingen of handelingen met de autow rakken verricht, waardoor de
identiteit of de inhoud van de autow rakken niet meer herkenbaar is;
b. de autow rakken afvoert naar een inrichting w aar zich een shredderinstallatie als bedoeld in
het vierde lid bevindt.

6.

In afw ijking van het vierde lid is het toegestaan autowrakken die zijn ontdaan van de stoffen,
preparaten en producten, bedoeld in artikel 3.27d, tw eede lid, voordat ze overeenkomstig het
vierde lid w orden afgevoerd, ter beschikking te stellen aan een instelling voor oef en- en
opleidingsdoeleinden.

7.

Het bevoegd gezag kan maatw erkvoorschriften stellen ten aanzien van de stapelhoogte voor
autow rakken als bedoeld in het derde lid.

8.

Het bevoegd gezag kan maatw erkvoorschriften stellen ten aanzien van het ter beschikking stellen
van autow rakken aan een instelling voor oef en- en opleidingsdoeleinden als bedoeld in het zesde
lid.

Artikel 3.27g
1.

Ten behoeve van een doelmatig beheer van af valstoffen als bedoeld in artikel 3.26a van het
besluit w ordt bij de ontvangst van een autowrak bij een inrichting w aar autowrakken worden
gedemonteerd, voldaan aan het tw eede tot en met vierde lid.

2.

Bij de ontvangst van een autowrak met een kenteken dat verstrekt is door een in een andere
lidstaat van de Europese Unie daartoe aangew ezen instantie, wordt desgevraagd aan degene die
zich van dat autow rak ontdoet een certificaat van vernietiging als bedoeld in artikel 5, derde lid,
van de autow rakkenrichtlijn af gegeven, waarin in ieder geval de volgende gegevens zijn
opgenomen:
a. de naam, het adres en de handtekening van degene die het certif icaat van vernietiging
af geef t;
b. de datum van af gif te van het certificaat van vernietiging;
c. het kenteken van het autow rak, inclusief de kenletters van het land daarop;
d. de categorie van voertuigen waartoe het autowrak behoort alsmede het merk en het model
van het autow rak;
e. het chassisnummer van het autow rak; en
f . de naam, het adres, de nationaliteit en de handtekening van de eigenaar of houder van het
af gegeven autowrak.

3.

Bij het certif icaat van vernietiging w ordt het bij het autow rak behorende kentekenbewijs gevoegd.

4.

Indien het bij het autow rak behorende kentekenbewijs niet aanw ezig is, w ordt dat op het
certif icaat van vernietiging aangegeven.
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Artikel 3.27h
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan
w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de
omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als
bedoeld in artikel 3.26a van het besluit w ordt bij het demonteren van LPG-tanks en de opslag van
de gedemonteerde LPG-tanks ten minste voldaan aan het tw eede tot en met zesde lid.

2.

Het af tappen van LPG uit een LPG-tank bij een inrichting type B is niet toegestaan.

3.

Het demonteren van een LPG-tank geschiedt in de open lucht of in een goed geventileerde
ruimte.

4.

De gedemonteerde LPG-tanks w aarvan LPG nog niet is af getapt, worden bij een inrichting type B
ten minste eenmaal per zes maanden uit de inrichting af gevoerd.

5.

Bij een inrichting type B zijn maximaal 24 gedemonteerde LPG-tanks aanw ezig, waarvan LPG
nog niet is af getapt.

6.

Gedemonteerde LPG-tanks w aarvan LPG nog niet is af getapt, worden als zodanig aangeduid en
gescheiden opgeslagen van de LPG-tanks w aarvan LPG is af getapt.

Artikel 3.27i
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan
w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de
omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als
bedoeld in het artikel 3.26a van het besluit, w ordt bij het neutraliseren van airbags of
gordelspanners uit autow rakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen of de opslag van
gedemonteerde airbags of gordelspanners binnen de inrichting tot een maximale hoeveelheid
van 1000 gedemonteerde airbags en gordelspanners, voldaan aan het tw eede tot en met het
tw aalf de lid.

2.

Het neutraliseren van airbags en gordelspanners gebeurt overeenkomstig paragraaf 6 van NEN
7557.

3.

Het ontsteken van mechanische airbags wordt niet uitgevoerd bij een inrichting type A of type B.

4.

Na demontage w orden de gedemonteerde airbags of gordelspanners, met uitzondering van de
w erkvoorraad, opgeslagen in een daarvoor bestemde, voor transport van gedemonteerde airbags
en gordelspanners geschikte container of een voor opslag bestemde ruimte, die zodanig is
uitgevoerd dat voldoende drukontlasting mogelijk is en w aar de gedemonteerde airbags en
gordelspanners gescheiden worden van de overige stoffen en materialen door middel van een
af scheiding van gaas van voldoende sterkte bestaande uit staaldraad met een vrije opening van
maximaal vijf centimeter dan w el door opslag in een separaat brandcompartiment.

5.

Gedemonteerde mechanische airbags en gordelspanners worden zodanig gescheiden van elkaar
opgeslagen in een voorziening als bedoeld in het vierde lid dat de kans op onbedoeld activeren
van deze airbags en gordelspanners zoveel mogelijk w ordt beperkt.

6.

De ruimte, bedoeld in het vierde lid, bevindt zich op één centrale locatie binnen de inrichting,
buiten bereik van onbevoegden.

7.

In en rondom de ruimte, bedoeld in het vierde lid, w ordt geen open vuur gemaakt en w ordt niet
gerookt.

8.

Bij de entree van de ruimte, bedoeld in het vierde lid, is een markering aangebracht waarmee
w ordt aangegeven dat hier gedemonteerde airbags en gordelspanners zijn opgeslagen.

9.

De airbags w orden met de af dekkap naar boven geplaatst.
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10. Elektrische airbags en gordelspanners worden niet aan statische lading blootgesteld indien de
bekabeling, die direct gemonteerd is aan een airbag of gordelspanner, beschadigd is.
11. Bij een inrichting type A of type B worden geen elektrische airbags of gordelspanners ontstoken
die zodanig beschadigd zijn dat de airbags en gordelspanners niet op een veilige w ijze in het
autow rak kunnen w orden geneutraliseerd.
12. De airbags en gordelspanners, bedoeld in het tiende lid, w orden gedemonteerd en worden na
demontage af gevoerd naar een persoon als bedoeld in artikel 10.37, tw eede lid, van de wet.
Artikel 3.27j
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies als
bedoeld in het artikel 3.26b, tw eede lid, van het besluit, w orden stof en gassen die vrijkomen bij
het ontsteken van airbags of gordelspanners voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig
aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht als bedoeld in het
artikel 3.26b, tw eede lid, van het besluit, w orden stof en gassen, ontstaan bij het ontsteken van
airbags of gordelspanners, die naar de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog
gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde
een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met
minder dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het eerste lid niet toenemen en de w ijze van afvoer van
die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 3.27k
Aan artikel 3.26b, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. op jaarbasis minder dan 5000 autow rakken worden gedemonteerd, of
b. de af gezogen emissies die vrijkomen bij het ontsteken van airbags en gordelspanners worden
gevoerd door een f iltrerende afscheider die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek
gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt schoongemaakt en
vervangen.

§ 3.3.4.

Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

Artikel 3.26d
Deze paragraaf is van toepassing op een parkeergarage met meer dan 20 parkeerplaatsen.
Artikel 3.26e
1.

Bij een mechanische ventilatie in een parkeergarage met meer dan 20 parkeerplaatsen wordt ten
behoeve van:
a. het doelmatig verspreiden van emissies;
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b.
c.

het voorkomen dan w el beperken van geurhinder, of
het voorkomen dan w el beperken van luchtverontreiniging door benzeen,

voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
2.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift eisen stellen ten aanzien van:
a. de beperking van de emissie van benzeen uit een parkeergarage indien dit nodig is in het
belang van de luchtkw aliteit, of
b. de aanzuigopeningen en uitblaasopeningen van de mechanische ventilatie van een
parkeergarage en de uitvoering en het onderhoud van de ventilatoren indien dit nodig is in
het belang van de luchtkw aliteit dan w el indien dit nodig is om de geurhinder te voorkomen
dan w el voor zover dat niet mogelijk is te beperken.

3.26f [Vervallen per 01-01-2016]
§ 3.3.4.

Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage

Artikel 3.27l
1.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies, het voorkomen, dan w el zoveel
mogelijk beperken van geurhinder en het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van
luchtverontreiniging door benzeen als bedoeld in artikel 3.26e van het besluit, bij mechanische
ventilatie in een parkeergarage die deel uitmaakt van een inrichting met ten minste 20
parkeerplaatsen:
a. w orden de aanzuigopeningen ten behoeve van de ventilatie in een verkeersluw e omgeving,
of , indien dat niet mogelijk is, op ten minste vijf meter boven het straatniveau en buiten de
beïnvloeding van de uitblaasopeningen aangebracht;
b. w ordt de uit de parkeergarage afgezogen lucht verticaal uitgeblazen op ten minste 5 meter
boven het straatniveau of, indien binnen 25 meter van de uitblaasopening een gebouw is
gelegen met een hoogste daklijn die meer dan vijf meter boven het straatniveau is gelegen,
ten minste één meter boven de hoogste daklijn van dat gebouw ;
c. bedraagt de snelheid van de uitgeblazen lucht, gemeten bij de rand van de uitblaasopening,
ten minste tien meter per seconde.

2.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van t oepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige gebouw en.

§ 3.3.5.

Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen in een jachthaven

Artikel 3.26g
Deze paragraaf is van toepassing op een jachthaven met meer dan 50 ligplaatsen.
Artikel 3.26h
1.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van ingenomen bilgew ater van pleziervaartuigen wordt ten
minste voldaan aan het tw eede tot en met het vierde lid.

2.

Het af valw ater bevat in enig steekmonster niet meer dan:
a. 20 milligram olie per liter;
b. 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.
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3.

In afw ijking van het tw eede lid bedraagt het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per liter in
enig steekmonster, indien het af valw ater voorafgaand aan vermenging met ander af valw ater
w ordt geleid door een slibvangput en olieaf scheider die:
a. voldoen aan en w orden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2, of
b. zijn geplaatst voor het van toepassing w orden van dit besluit of een deel daarvan op een
activiteit in de inrichting en op de hoeveelheid af valw ater zijn af gestemd..

4.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

Artikel 3.26i
1.

In het belang van het doelmatig beheer van af valstoffen worden in een jachthaven van gebruikers
van de jachthaven in ieder geval de af valstoffen, genoemd onder a tot en met d, ingenomen.
a. Indien een jachthaven beschikt over meer dan 50 ligplaatsen en binnen de jachthaven het
af leveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen plaatsvindt, neemt de jachthaven in:
1°. af gew erkte olie en smeervet van onderhoud aan pleziervaart uigen, en
2°. olie- en vethoudend af val van onderhoud aan pleziervaartuigen.
b. Indien een jachthaven beschikt over meer dan 50 ligplaatsen en binnen de jachthaven het
niet beroepsmatig onderhouden of repareren van pleziervaartuigen plaatsvindt, wordt in de
jachthaven tevens ingenomen:
1°. af gew erkte olie en smeervet van onderhoud aan pleziervaartuigen;
2°. olie- en vethoudend af val van onderhoud aan pleziervaartuigen, en
3°. af valstoffen van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan pleziervaartuigen, die niet
beroepsmatig binnen de jachthaven w orden uitgevoerd.
c. Indien een jachthaven beschikt over meer dan 50 ligplaatsen, daaronder niet begrepen
ligplaatsen uitsluitend bestemd voor pleziervaartuigen die geen binnenboordmotor hebben,
w ordt in de jachthaven tevens bilgew ater ingenomen.
d. Indien een jachthaven beschikt over meer dan 50 ligplaatsen, daaronder niet begrepen
ligplaatsen uitsluitend bestemd voor pleziervaartuigen zonder een vaste afsluitbare
verblijf sruimte, w ordt in de jachthaven tevens huishoudelijk af valw ater en de inhoud van
chemische toiletten ingenomen.

2.

Indien tw ee of meer jachthavens in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen, w ordt voldaan
aan het eerste lid indien de voorzieningen gemeenschappelijk w orden aangebracht en beheerd
en daartoe een overeenkomst is gesloten. De overeenkomst w ordt ter goedkeuring voorgelegd
aan het bevoegd gezag.

3.

Indien een jachthaven in de onmiddellijke nabijheid is gelegen van een inrichting w aarbinnen
uitvoering w ordt gegeven aan titel 10.4 van de wet, wordt voldaan aan het eerste lid indien de
voorzieningen van die inrichting voldoen aan het eerste lid en gemeenschappelijk w orden
gebruikt op grond van een overeenkomst tussen de jachthaven en de inrichting.
De overeenkomst w ordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bevoegd gezag.

4.

Voor de inzameling, bedoeld in het eerste lid, w ordt geen aparte financiële vergoeding gevraagd
aan de gebruikers van de inrichting.

5.

Indien een jachthaven niet op grond van het eerste lid behoef t te beschikken over een
voorziening voor de inzameling van een bepaalde categorie af valstoffen, wordt binnen de
jachthaven duidelijk aangegeven w aar de gebruikers van de jachthaven hun afvalstoffen kunnen
af geven.

Artikel 3.26j
1.

In afw ijking van artikel 3.26i, eerste lid, w orden de af valstoffen, genoemd in dat lid, in een
jachthaven die gew oonlijk w ordt aangedaan door zeegaande pleziervaartuigen ingenomen
ongeacht het aantal ligplaatsen in die inrichting.
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2.

Degene die een jachthaven drijf t die gew oonlijk w ordt aangedaan door zeegaande
pleziervaartuigen, maakt bij de inning van het havengeld kenbaar w elk aandeel daarvan bestemd
is voor het instandhouden van de voorzieningen voor het in ontvangst nemen en verder beheren
van af valstoffen.

3.

Degene die een jachthaven drijf t die gew oonlijk w ordt aangedaan door zeegaande
pleziervaartuigen, stelt, na overleg met betrokken partijen, eens in de drie jaar een passend plan
vast voor het in ontvangst nemen en verder beheren van afvalstoffen, en legt dit plan ter
goedkeuring voor aan het bevoegd gezag.

Artikel 3.26k
Ten aanzien van een jachthaven die gew oonlijk w ordt aangedaan door zeegaande pleziervaartuigen
en is aangew ezen krachtens artikel 6 van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, zijn de
artikelen 3.26i en 3.26j niet van toepassing..

§ 3.3.5.

Bieden van gelegenheid tot het afmeren van pleziervaartuigen in een jachthaven

Artikel 3.27m
Aan artikel 3.26j, derde lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien een plan voor het in
ontvangst nemen en verder beheren van afvalstoffen de volgende elementen bevat:
a. een beoordeling van de behoef te aan voorzieningen voor de ontvangst van afvalstoffen, gelet op
de behoef te van de zeegaande pleziervaartuigen die gew oonlijk de jachthaven aandoen;
b. een beschrijving van de voorzieningen voor de inzameling van af valstoffen en de capaciteit
daarvan;
c. een beschrijving van de procedures voor de afgif te van de betrokken afvalstoffen;
d. een beschrijving van de procedures voor het melden van vermeende tekortkomingen in de
voorzieningen;
e. een beschrijving van de procedures voor structureel overleg met havengebruikers,
af valverwerkers en andere betrokken partijen;
f . een beschrijving van de soort en de te verwachten hoeveelheden af valstoffen;
g. een beschrijving van de methoden voor het registreren van het feitelijk gebruik van de
voorzieningen voor de inzameling van af valstoffen;
h. een beschrijving van de w ijze waarop ingezamelde af valstoffen worden verwijderd; en
i.
vermelding van één of meerdere personen die verantwoordelijk zijn v oor de uitvoering van het
plan.

§ 3.3.6 Het gebruik van hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen
Artikel 3.26l
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het gebruik van hefschroefvliegtuigen bij ziekenhuizen.

2.

De artikelen 2.17 tot en met 2.22 zijn niet van toepassing op het gebruik van
hef schroefvliegtuigen bij ziekenhuizen.

Artikel 3.26m
Degene die een helitraumacentrum drijf t, draagt er zorg voor dat het geluidsvermogensniveau van
hef schroefvliegtuigen die door hem w orden ingezet voor het vervoer van mobiele medische teams niet
hoger is dan 140 dB(A).
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Artikel 3.26n
Degene die een ziekenhuis, niet zijnde een helitraumacentrum, drijf t, draagt er zorg voor dat zijn
voorziening ten behoeve van het landen en opstijgen van hef schroefvliegtuigen uitsluitend door
hef schroefvliegtuigen w ordt gebruikt indien dit gebruik bijzonder is aangew ezen voor:
a. het vervoer van ongevalslachtoffers en zieken die spoedeisende medische zorg behoeven, met
inbegrip van apparatuur en begeleidend personeel;
b. het vervoer van pasgeboren kinderen die spoedeisende medische zorg behoeven, met inbegrip
van apparatuur en begeleidend personeel;
c. het vervoer van organen of transplantatieteams in het kader van transplantatie;
d. het vervoer van een lid van een mobiel medisch team dat, nadat het mobiel medisch team met
een hef schroefvliegtuig op een ongevallenlocatie is ingezet, met een ongevalslachtof fer of zieke
die spoedeisende medische zorg behoef t anders dan met een hef schroefvliegtuig naar het
ziekenhuis is vervoerd;
e. het verplaatsen van een hefschroefvliegtuig in verband met de opleiding en training van de piloot
tot ten hoogste 20 vliegbew egingen per ziekenhuis per kalenderjaar.
Artikel 3.26o
Degene die een helitraumacentrum drijf t, draagt er zorg voor dat zijn voorziening ten behoeve van het
landen en opstijgen van hef schroefvliegtuigen uitsluitend door hef schroefvliegtuigen w ordt gebruikt
indien dit gebruik bijzonder aangew ezen is voor:
a. het vervoer van ongevalslachtoffers en zieken die spoedeisende medische zorg behoeven, met
inbegrip van apparatuur en begeleidend personeel;
b. het vervoer van pasgeboren kinderen die spoedeisende medische zorg behoeven, met inbegrip
van apparatuur en begeleidend personeel;
c. het vervoer van organen of transplantatieteams in het kader van tr ansplantatie;
d. het vervoer van mobiele medische teams, met inbegrip van apparatuur naar en van
ongevallenlocaties;
e. het verplaatsen van een hefschroefvliegtuig in verband met de komst van een ander
hef schroefvliegtuig dat ongevalslachtoffers, zieken en pasgeboren kinderen die spoedeisende
medische zorg behoeven, organen of transplantatieteams vervoert;
f . het verplaatsen van een hefschroefvliegtuig tot ten hoogste 400 vliegbew egingen per
helitraumacentrum per kalenderjaar in verband met:
1. onderhoud of reparatie;
2. tankvluchten;
3. opleiding en training van de piloot en van het mobiel medisch team.
Artikel 3.26p
1.

Degene die het helitraumacentrum of het ziekenhuis, niet zijnde een helitraumacentrum drijf t,
registreert met betrekking tot het gebruik van zijn voorziening ten behoeve van het landen en
opstijgen van hef schroefvliegtuigen ten minste de volgende gegevens:
a. de reden voor het gebruik van de voorziening;
b. de tijd van vertrek;
c. de tijd van aankomst.

2.

De registratie w ordt binnen tw ee werkdagen na gebruik van de voorziening bijgew erkt en
gedurende ten minste vijf jaar na het vastleggen in de registratie bew aard.

Artikel 3.26q
In afw ijking van artikel 3.26m is het degene die op 1 f ebruari 2003 een helitraumacentrum dreef , tot
het moment van vervanging van het hef schroefvliegtuig dat op die datum w erd ingezet voor het
vervoer van mobiele medische teams, toegestaan een hef schroefvliegtuig in te zetten met een
geluidsvermogensniveau van ten hoogste 145 dB(A).
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AFDELING 3.4 OPSLAAN VAN STOFFEN OF HET V ULLEN VAN GASFLESSEN
§ 3.4.1

Opslaan van propaan

Artikel 3.27
Deze paragraaf is van toepassing op inrichtingen w aarbij sprake is van het opslaan van propaan
indien:
a. het opslaan van propaan geschiedt in opslagtanks elk met een inhoud van maximaal 13 kubieke
meter;
b. niet meer dan tw ee opslagtanks binnen de inrichting aanw ezig zijn; en
c. propaan uitsluitend in de gasf ase aan een opslagtank w ordt onttrokken behoudens het
leegmaken van een opslagtank voor verplaatsing.
Artikel 3.28
1.

Met betrekking tot de opstelplaats van een opslagtank met propaan, het vulpunt van een
opslagtank met propaan en de opstelplaats van de tankw agen worden ten opzichte van buiten de
inrichting gelegen kw etsbare en beperkt kw etsbare objecten, de in tabel 3.28 opgenomen
af standen in acht genomen, w aarbij de af standen gelden van het vulpunt en de opslagtank,
gerekend vanaf de aansluitpunten van de leidingen alsmede het bovengrondse deel van de
leidingen en de pomp bij de opslagtank:
Tabel 3.28Veiligheidsafstanden
Bevoorrading tot en
met 5 keer per jaar

Bevoorrading meer
dan 5 keer per jaar

Opslagtank met propaan tot en met 5 kubieke
meter

10 meter

20 meter

Opslagtank met propaan groter dan 5 kubieke
meter tot en met 13 kubieke meter

15 meter

25 meter

2.

Een opslagtank met propaan, het vulpunt van een opslagtank met propaan en de opstelplaats
van de tankw agen is gelegen op ten minste de helf t van de af standen, genoemd in tabel 3.28,
indien het objecten betreft waar ook een opslagtank met propaan of propeen aanw ezig is.

3.

In afw ijking van het eerste lid w orden met betrekking tot de opstelplaats van een opslagtank met
propaan, het vulpunt van een opslagtank met propaan en de opstelplaats van de tankw agen ten
opzichte van gebouw en bestemd voor het verblijf , al dan niet gedurende een gedeelte van de
dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, dan wel gebouw en waarin doorgaans
grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanw ezig zijn, de volgende
af standen in acht genomen:
a. bij een opslagtank met propaan tot en met 5 kubieke meter: 25 meter;
b. bij een opslagtank met propaan van meer dan 5 kubieke meter tot en met 13 kubieke meter:
50 meter.

4.

Onverminderd het eerste tot en met derde lid, voldoet een opslagtank met propaan alsmede de
bijbehorende leidingen en appendages ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de
omgeving en ongew one voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen
en de gevolgen hiervan, aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.
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§ 3.4.1.

Opslaan van propaan

Artikel 3.28
Deze paragraaf is van toepassing op inrichtingen w aarbij sprake is van het opslaan van propaan als
bedoeld in artikel 3.27 van het besluit.
Artikel 3.29
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan is een opslagtank met
propaan die op een bouw plaats is opgesteld en is geïnstalleerd ten behoeve van
bouw activiteiten, voorzover van toepassing, in overstemming met het Warenw etbesluit
drukapparatuur en voldoet de opslagtank met propaan voorts aan hoof dstuk 7 van PGS 19.

2.

Een opslagtank met propaan die anders dan op een bouw plaats is opgesteld of anders dan ten
behoeve van bouw activiteiten is geïnstalleerd, is, voor zover van toepassing, in overeenstemming
met het Warenw etbesluit drukapparatuur en voldoet voorts aan de hoof dstukken 2 en 4, met
uitzondering van de paragrafen 4.3 en 4.4, en aan de hoofdstukken 5 en 6 van PGS 19, met dien
verstande dat een brandmuur niet is toegestaan.

3.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift bepalen dat in afw ijking van het tw eede lid een
brandmuur is toegestaan indien redelijkerw ijs niet kan w orden voldaan aan de interne
veiligheidsaf standen uit de PGS 19. De brandmuur voldoet aan de paragraf en 4.2.4 tot en met
4.2.7 en de voorschriften 4.8.5, 4.8.7 van de PGS 19.

4.

In afw ijking van het eerste en tw eede lid is voor een opslagtank met propaan die is geïnstalleerd
voor 1 januari 2016 de interne veiligheidsaf stand die gold tot die datum van toepassing indien die
af stand kleiner is dan de af stand die volgt uit de PGS 19.

5.

In afw ijking van het eerste en tw eede lid mag de af stand worden verkleind tot 3 meter voor
opslagtanks die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2016, als er een brandmuur is geplaatst
overeenkomstig CPR 11-2 voorschrift 8.1.5 of als voor die datum met een berekening is
aangetoond dat de w armtestraling op de opslagtank ten hoogste 10 kW per vierkante meter
bedraagt.

Verwijderd: 5. In afwijking van het
eerste en tweede lid is de
veiligheidsafstand ten minste vijf
meter tussen twee opslagtanks met
propaan binnen de inrichting die in
gebruik zijn genomen voor 1 januari
2010.¶
Verwijderd: 6

Artikel 3.30
Een opslagtank met propaan met toebehoren, leidingen en andere installatieonderdelen als bedoeld in
artikel 3.29, w ordt gekeurd , herkeurd en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 12817 en NPR 2578.
Artikel 3.31
Van de bevindingen van de keuringen en herkeuringen als bedoeld in artikel 3.30 zijn binnen de
inrichting gedagtekende verklaringen aanw ezig of op een door het bevoegd gezag te stellen termijn
beschikbaar gesteld, die zijn af gegeven door of namens degene die de keuringen of herkeuringen
heef t uitgevoerd. Deze verklaringen zijn, evenals alle relevante inf ormatie voor een juist gebruik van
de installatie en rapportages van uitgevoerd onderhoud en werkzaamheden, opgenomen of
samengevat in een installatieboek.
§ 3.4.2.

Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie,
bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die
geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn.

Artikel 3.29
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan in een ondergrondse opslagtank van metaal of
kunststof van maximaal 150 kubieke meter van:
a. vloeibare brandstof;
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
2.

af gew erkte olie;
butanon;
ethanol;
ethylethanoaat;
4-methyl-2-pentanon;
1-propanol;
2-propanol, of
propanon.

Deze paragraaf is ook van toepassing op het opslaan van een vloeibare bodembedreigende stof ,
die geen gevaarlijke stof of CMR-stof is, in een ondergrondse opslagtank van metaal of kunststof
of in een betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt.

Artikel 3.30
Bij het in gebruik hebben en bij het beëindigen van het gebruik van een ondergrondse opslagtank of
een betonnen constructie als bedoeld in artikel 3.29 die w ordt of werd gebruikt voor de opslag van de
stof fen, genoemd in dat artikel, w ordt ten behoeve van:
a. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico;
b. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat
niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat
ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;
c. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van het grondw ater, of
d. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
luchtverontreiniging,
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.30a
Met betrekking tot het vulpunt van een ondergrondse opslagtank met organische oplosmiddelen of de
opstelplaats van een tankw agen met organische oplosmiddelen, w ordt ten opzichte van buiten de
inrichting gelegen kw etsbare en beperkt kw etsbare objecten een afstand aangehouden van
tenminste 20 meter.

§ 3.4.2.

Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie,
bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die
geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn

Artikel 3.32 [vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.33
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 3.30
van het besluit w ordt bij het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of bepaalde
organische oplosmiddelen, bedoeld in artikel 3.29, eerste lid, van het besluit en bij het opslaan
van vloeibare bodembedreigende stof fen, bedoeld in artikel 3.29, tw eede lid, van het besluit in
een ondergrondse opslagtank van metaal of kunststof voldaan aan de artikelen 3.34 tot en met
3.37.

2.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 3.30
van het besluit w ordt bij het opslaan van vloeibare bodembedreigende stof fen, bedoeld in artikel
3.29, tw eede lid, van het besluit in een betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk
ondergronds ligt, voldaan aan artikel 3.37a.
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3.

Ten behoeve van voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van luchtverontreiniging w ordt bij het opslaan van lichte olie in een ondergrondse
opslagtank voldaan aan artikel 3.38a.
4. Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico of het voorkomen van
risico’s voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel
mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich
voordoen en de gevolgen hiervan als bedoeld in artikel 3.30 van het besluit w ordt bij het opslaan van
vloeibare brandstof, afgewerkte olie of bepaalde organische oplosmiddelen, bedoeld in artikel 3.29,
eerste lid, van het besluit en bij het opslaan van vloeibare bodembedreigende stof fen, bedoeld in
artikel 3.29, tw eede lid, van het besluit in een ondergrondse opslagtank van metaal of kunststof
voldaan aan artikel 3.38.
Artikel 3.34
1.

Een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages is uitgevoerd
en geïnstalleerd en w ordt gerepareerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit
bodemkw aliteit aangew ezen normdocument door een bedrijf , dat daartoe beschikt over een
erkenning op grond van dat besluit.

2.

Indien de ondergrondse opslagtank of de daarbij behorende leidingen of appendages van staal
zijn, is een bodemw eerstandsmeting uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het
Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument door een bedrijf , dat daartoe beschikt over
een erkenning op grond van dat besluit. Indien uit een bodemw eerstandsmeting blijkt dat de
specif ieke elektrische weerstand van de bodem minder is dan 100 ohmmeter w orden de
opslagtank en de leidingen tegen corrosie beschermd door middel van een kathodische
bescherming, aangebracht overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit
aangew ezen normdocument door een bedrijf , dat daartoe beschikt over een erkenning op grond
van dat besluit. De termijn w aarbinnen de bodemw eerstandsmeting w ordt uitgevoerd is gelijk aan
de keuringstermijn, bedoeld in artikel 3.35, tw eede lid.

3.

Een aansluitpunt van een vul- of leegzuigleiding w ordt geplaatst boven of in een vulpuntmorsbak
of boven een vloeistof dichte vloer of verharding. De oppervlakte van de vloeistofdichte vloer of
verharding bij een vulpunt bedraagt ten minste 12 vierkante meter, bij voorkeur met een af meting
van 4 meter bij 3 meter.

4.

In afw ijking van het eerste lid w ordt een ondergrondse opslagtank met vloeibare brandstof
w aarvan het vulpunt is geïnstalleerd voor 1 f ebruari 2003, uiterlijk 1 f ebruari 2018 voorzien van
een aansluitmogelijkheid voor het af voeren van statische elektriciteit.

5.

Het derde lid is tot 1 december 2028 niet van toepassing op vloeistofdichte vloeren als bedoeld in
dat lid die al bestonden voor 1 december 2013.

Artikel 3.35
1.

Een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages van staal of
van kunststof waarin vloeibare brandstof of een organisch oplosmiddel als bedoeld in artikel 3.29,
onderdelen c tot en met i, van het besluit dan w el de stof, bedoeld in artikel 3.29, onderdeel j, van
het besluit is opgeslagen, w ordt beoordeeld en gecontroleerd overeenkomstig het daartoe
krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument, door een persoon of instelling,
die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

2.

Voor een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages gelden
de keurings- en herkeuringstermijnen van tabel 3.35.
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Tabel 3.35: (Her)keuringstermijnen voor een ondergrondse opslagtank met de daarbij
behorende leidingen en appendages voor vloeistoffen van PGS-klasse 1 tot en met
PGS-klasse 4

Staal enkelwandig

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

Zonder coating of niet volledig gecoat

15 jaar

15 jaar

Volledig gecoat niet overeenkomstig BRL
K790 of BRL K779

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat overeenkomstig BRL K790
of BRL K779

20 jaar

20 jaar

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

20 jaar

20 jaar

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

15 jaar

15 jaar

Staal dubbelwandig met lekdetectie
overeenkomstig BRL K910
Ongeacht coating
Kunststof enkelwandig of dubbelwandig
Kunststof tank Enkelw andige
/dubbelw andige (GVK)
3.

Bij de ondergrondse opslagtank, bedoeld in het eerste lid, vindt jaarlijks een controle plaats van:
a. de lekdetectie van een dubbelw andige opslagtank en de dubbelw andige leidingen, en
b. de aarding en de potentiaalveref fening van de vul- en dampretourleiding indien in de
ondergrondse opslagtank vloeistoffen van PGS-klasse 1 en 2 zijn opgeslagen.

4.

Een ondergrondse opslagtank wordt bij herkeuring inw endig gereinigd en beoordeeld door middel
van betreding van de tank. Inw endige inspectie met behulp van een camera is toegestaan bij een
volledig inw endig gecoate tank, indien deze inspectie wordt uitgevoerd overeenkomstig het
daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument. Indien bij herkeuring
een ondergrondse opslagtank niet kan w orden betreden of, indien toegestaan, middels een
camera-inspectie inw endig geïnspecteerd kan worden, wordt de opslagtank af gekeurd. Het
gebruik van de opslagtank is in geval van af keuring toegestaan tot de uiterste herkeuringsdatum.

5.

In afw ijking van het tw eede lid w ordt een ondergrondse opslagtank eenmaal per tien jaar
herkeurd indien de ondergrondse opslagtank is gelegen in een grondw aterbeschermingsgebied.

6.

In afw ijking van het tw eede lid w ordt een ondergrondse opslagtank waarin afgewerkte olie is
opgeslagen ten minste eenmaal per vijf jaar beoordeeld en gekeurd. De tank w ordt daarbij ook
inw endig beoordeeld.

7.

Een ondergrondse opslagtank waarvan het vermoeden bestaat dat deze lek is of in een slechte
toestand verkeert, wordt terstond op dichtheid gecontroleerd.

8.

Een ondergrondse opslagtank waarin af gewerkte olie w ordt opgeslagen, wordt ten minste
eenmaal per jaar geleegd.

165

Verwijderd: 3. Een dubbelwandige
ondergrondse opslagtank van staal
met de daarbij behorende
appendages en dubbelwandige
leidingen wordt jaarlijks gecontroleerd
op de goede werking.¶
4
Verwijderd: 5

Verwijderd: 6

Verwijderd: 7

Verwijderd: 8

Verwijderd: 9

9.

Indien een beoordeling, controle, keuring of herkeuring als bedoeld in het eerste, vijf de of
zevende lid of een controle als bedoeld in het eerste tot en met het zevende lid of als bedoeld in
artikel 3.36, zesde lid, leidt tot af keuring van de ondergrondse opslagtank, wordt dit terstond
gemeld aan het bevoegd gezag. Na de af keuring w ordt binnen acht weken het opslaan van
vloeistof fen in de ondergrondse opslagtank beëindigd en w ordt de vloeistof die zich in de
opslagtank bevindt, verw ijderd.

10. In afw ijking van het vierde en zesde lid en artikel 3.36, zesde lid, is een inw endige beoordeling of
inw endige inspectie bij de keuring van een ondergrondse opslagtank niet noodzakelijk indien
deze opslagtank dubbelw andig is uitgevoerd met een lekdetectiesysteem in de w and.
11. Een elektronisch lekdetectiesysteem voldoet aan de voorschriften 2.2.5 tot en met 2.2.7 van PGS
28.

Verwijderd: 10
Verwijderd: het eerste, vierde,
achtste, negende lid

Verwijderd: 1
Verwijderd: vijfde, zevende
Verwijderd: 2

Artikel 3.36
1.

Een kathodische bescherming w ordt ten minste eens per jaar op zijn goede w erking
gecontroleerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen
normdocument door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat
besluit.

2.

Plaatsen w aar de uitw endige bekleding van de installatie is beschadigd en die niet kunnen
w orden gerepareerd, worden kathodisch beschermd indien de isolatiew eerstand van de
uitw endige bekleding groter is dan 25 kOhm per vierkante meter, bepaald volgens een daartoe
krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument, door een instelling, die
daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

3.

Indien uit de controle, bedoeld in het eerste lid, blijkt dat de kathodische bescherming niet goed
f unctioneert, wordt deze direct hersteld overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit
bodemkw aliteit aangew ezen normdocument door een bedrijf , dat daartoe beschikt over een
erkenning op grond van dat besluit.

4.

Indien een ondergrondse opslagtank van staal of de daarbij behorende stalen leidingen of
appendages niet zijn voorzien van een kathodische bescherming, w ordt ten minste eens per jaar
een stroomopdrukproef uitgevoerd overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit
bodemkw aliteit aangew ezen normdocument door een instelling, die voor deze werkzaamheid
beschikt over een erkenning op grond van dat besluit, tenzij beschadiging van de tankinstallatie
door zw erfstromen niet te verw achten is.

5.

Bij een ondergrondse opslagtank van staal w aarin vloeibare brandstof wordt opgeslagen, vindt
jaarlijks een controle plaats op de aanw ezigheid van w ater en bezinksel.

6.

Indien tijdens de controle, bedoeld in het vijf de lid,w ater of bezinksel is aangetroffen, wordt dit
terstond verwijderd. Van het verwijderde water worden de elektrische geleidbaarheid en de
zuurgraad beoordeeld. Wanneer bij de derde opeenvolgende meting blijkt dat de zuurgraad en de
elektrische geleidbaarheid van het in het bezinksel aangetroffen water buiten de normeisen
vallen, w ordt een inw endige inspectie van de ondergrondse opslagtank uitgevoerd. Indien een
inw endige inspectie noodzakelijk is, w ordt dit terstond gemeld aan het bevoegd gezag.

7.

In afw ijking van het vijf de lid vindt de controle, bedoeld in dat lid, eenmaal per drie jaar plaats
indien de opslagtank aantoonbaar is voorzien van een inw endige coating overeenkomstig BRL
K779 en die coating is aangebracht door een bedrijf dat daartoe is gecertificeerd op basis van
BRL K790.

Artikel 3.37
1.

Een ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages die is
af gekeurd, wordt binnen acht weken na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 3.35, tw eede lid,
verw ijderd.
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Verwijderd: de specifieke
elektrische weerstand van de bodem
meer bedraagt dan 100 ohmmeter en

2.

Degene die een ondergrondse opslagtank overeenkomstig het eerste lid verwijdert, verwijdert de
ondergrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages binnen acht w eken
na het verstrijken van de keuringstermijn. Indien verw ijdering als gevolg van de ligging
redelijkerw ijs niet kan w orden gevergd wordt de ondergrondse opslagtank met de daarbij
behorende leidingen en appendages binnen acht w eken na het verstrijken van de keuringstermijn
onklaar gemaakt.

3.

Het verw ijderen of het onklaar maken van een ondergrondse opslagtank met de daarbij
behorende leidingen en appendages geschiedt overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit
bodemkw aliteit aangew ezen normdocument door een bedrijf , dat daartoe beschikt over een
erkenning op grond van dat besluit en w ordt ten minste tien dagen voor aanvang van de
w erkzaamheden schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.

4.

Na het verw ijderen of het onklaar maken van de ondergrondse opslagtank met de daarbij
behorende leidingen en appendages w ordt een door een bedrijf als bedoeld in het derde lid,
opgestelde schrif telijke rapportage van het verwijderen of het onklaar maken binnen drie
maanden na af ronding van de w erkzaamheden aan het bevoegd gezag overgelegd. In deze
rapportage worden ten minste vermeld:
a. het adres w aar de opslagtank is gelegen met een nadere aanduiding van de situering;
b. de vloeistof f en die in de opslagtank opgeslagen zijn gew eest, en
c. indien de opslagtank onklaar gemaakt is, de w ijze van het onklaar maken en de toegepaste
vulmassa.

5.

Voordat een ondergrondse opslagtank onklaar w ordt gemaakt w ordt deze inw endig gereinigd.

6.

Indien de ondergrondse opslagtank onklaar wordt gemaakt, w ordt de ondergrondse opslagtank
na het inw endig reinigen gevuld met een inerte vulmassa overeenkomstig het daartoe krachtens
het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument door een bedrijf , dat daartoe beschikt
over een erkenning op grond van dat besluit en w ordt het vulpunt verwijderd, dan wel worden
andere maatregelen getrof fen, die verder gebruik voorkomen.

7.

Het inw endig reinigen van een ondergrondse opslagtank vindt plaats overeenkomstig een
krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument, door een instelling, die
daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

Artikel 3.37a
1.

Een betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt en w ordt gebruikt voor het
opslaan van een vloeibare bodembedreigende stof is gemaakt van een betonklasse die
aantoonbaar bestand is tegen de inw erking van de opgeslagen stof.

2.

De vul- en af tappunten van een betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt
en w ordt gebruikt voor het opslaan van een vloeibare bodembedreigende stof zijn geplaatst
boven een lekbak of boven een vloeistof dichte vloer of verharding.

3.

Een betonnen constructie die geheel of gedeeltelijk ondergronds ligt en w ordt gebruikt voor het
opslaan van een vloeibare bodembedreigende stof wordt jaarlijks leeggemaakt en visueel aan de
binnenzijde geïnspecteerd. De toestand van de binnenzijde van de constructie wordt
gef otografeerd of op een vergelijkbare manier vastgelegd, zodat de vergelijking met eerdere en
latere inspecties gemaakt kan w orden en wordt ten minste gedurende 6 jaar bew aard. Indien bij
de inspectie verw ering of beschadiging w ordt geconstateerd, wordt de constructie gerepareerd
voordat deze weer in gebruik w ordt genomen.

4.

Uiterlijk 6 jaar na ingebruikname en vervolgens ten minste iedere 6 jaar w ordt de visuele
inspectie uitgevoerd door degene die de constructie heeft geplaatst of een andere door het
bevoegd gezag geaccepteerde deskundige.
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Artikel 3.38
1.

Bij het opslaan van stof fen in ondergrondse opslagtanks van metaal of kunststof alsmede het
vullen en legen van deze opslagtanks wordt voldaan aan de volgende onderdelen van PGS 28:
a. de voorschrif ten 2.3.3 en 3.2.3 tot en met 3.2.5;
b. de paragraf en 3.3 en 5.2;
c. de voorschrif ten 5.7.2 en 5.7.3, en
d. de voorschrif ten 6.2.6 en 6.2.8.

2.

Indien een ondergrondse opslagtank die gebruikt is voor opslag van afgewerkte olie gebruikt gaat
w orden voor het opslaan van een andere vloeistof dan afgewerkte olie vindt voor de wisseling
van de opgeslagen vloeistof een beoordeling en goedkeuring van de opslagtank plaats
overeenkomstig artikel 3.35, eerste en tweede lid.

3.

Het legen van een ondergrondse opslagtank met af gewerkte olie vindt plaats overeenkomstig
paragraaf 3.5 van PGS 28.

Artikel 3.38a
1.

Een ondergrondse opslagtank met daarbij behorende leidingen en appendages is zodanig
uitgevoerd dat bij het vullen van een ondergrondse opslagtank met lichte olie de uit die
opslagtank verdreven dampen door een gasdichte retourleiding kunnen w orden teruggevoerd
naar het reservoir van de tankwagen die de lichte olie levert. Het systeem is zo ontw orpen dat
drukopbouw zoveel mogelijk w ordt voorkomen. Indien een vacuümdrukklep w ordt toegepast
bedraagt de drukopbouw in het gehele systeem niet meer dan de openingsdruk van de
desbetreffende klep. Deze openingsdruk bedraagt niet meer dan 3,92 kilopascal.

2.

Indien lichte olie w ordt aangeleverd worden de uit de ondergrondse opslagtank verdreven
dampen teruggevoerd met de voorziening, bedoeld in het eerste lid.

3.

De aansluitpunten van de vulleidingen en de dampretourleidingen zijn zodanig uitgevoerd dat
verw isseling van de vulslang en de dampretourslang van en naar de tankw agen is uitgesloten.

4.

Het vullen van een ondergrondse opslagtank vindt niet plaats indien de dampretourleiding lek is.

5.

Het eerste tot en met vierde lid zijn niet van toepassing op een inrichting met een debiet van
lichte olie van minder dan 100 kubieke meter per jaar.

§ 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen
Artikel 3.31
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het op- en overslaan van inerte goederen.

2.

Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf voor zover het betreft inrichtingen type B van
toepassing op het op- en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, voor zover dat niet
is geregeld in de paragraf en 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.5 tot en met 3.4.7, 3.4.11, 4.1.1 tot en met
4.1.4 en 4.1.7.

3.

Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf voor zover het betreft inrichtingen type C van
toepassing op:
a. het op- en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, voor zover dat niet is
geregeld in de paragrafen 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.7, 3.4.11, 4.1.1. tot en met 4.1.4.
en 4.1.7, bij:
1°. een autodemontagebedrijf of een demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen;
2°. een zuiveringtechnisch werk, of
3°. een inrichting w aar uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de w et;
b. het lozen in een aangew ezen oppervlaktew aterlichaam als gevolg van het op- en overslaan
van andere goederen dan inerte goederen.
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4.

Onverminderd het eerste tot en met derde lid is deze paragraaf van toepassing op het zeven van
grond met een capaciteit daarvoor van minder dan 100.000 ton per jaar.

5.

Bij ministeriële regeling w orden goederen aangew ezen welke in ieder geval w orden aangemerkt
als inerte goederen.

Artikel 3.32
1.

Goederen w orden in de buitenlucht zodanig op- of overgeslagen dat:
a. zoveel mogelijk w ordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt die op een af stand van meer
dan 2 meter van de bron met het blote oog w aarneembaar is;
b. verontreiniging van de omgeving zoveel mogelijk w ordt beperkt;
c. zoveel mogelijk w ordt voorkomen dat goederen in een oppervlaktew aterlichaam geraken;
d. zoveel mogelijk w ordt voorkomen dat goederen in een voorziening voor het beheer van
af valw ater geraken.

2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het zeven van grond.

Artikel 3.33
1.

Het in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalw ater, niet zijnde een
vuilw aterriool, lozen van af valw ater dat in contact is gew eest met inerte goederen, is toegestaan
indien het gehalte aan onopgeloste stof fen in enig steekmonster niet meer bedraagt dan 300
milligram per liter.

2.

Bij het in het oppervlaktew ater lozen van afvalw ater dat met inerte goederen in contact is
gew eest, ontstaat geen visuele verontreiniging.

3.

Het lozen op of in de bodem van af valw ater dat met inerte goederen in contact is gew eest, is
toegestaan.

4.

Het in een vuilw aterriool lozen van af valw ater dat in contact is gew eest met inerte goederen vindt
slechts dan plaats indien het lozen, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, redelijkerw ijs
niet mogelijk is en het gehalte aan onopgeloste stof fen niet meer bedraagt dan 300 milligram per
liter.

5.

Het te lozen af valw ater, bedoeld in het eerste en vierde lid, kan op een doelmatige w ijze worden
bemonsterd.

6.

Indien de opgeslagen inerte goederen w orden bevochtigd, wordt afvalw ater dat met opgeslagen
goederen in contact is gew eest, zoveel mogelijk voor dit bevochtigen gebruikt.

Artikel 3.34
1.

Bij het lozen van af valw ater afkomstig van het op- en overslaan van goederen, niet zijnde inerte
goederen, w ordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en met negende lid.

2.

Indien opgeslagen goederen als bedoeld in het eerste lid w orden bevochtigd, wordt afvalw ater
dat met die goederen in contact is gew eest, zoveel mogelijk voor dit bevochtigen gebruikt.

3.

Het in een aangew ezen oppervlaktewaterlichaam lozen van af valw ater dat in contact is gew eest
met goederen als bedoeld in het eerste lid w aaruit geen vloeibare bodembedreigende stoffen
kunnen lekken, is toegestaan indien in enig steekmonster de emissiegrensw aarden, vermeld in
tabel 3.34, niet w orden overschreden.
Tabel 3.34
Parameter

Emissiegrenswaarde

Chemisch zuurstof verbruik

200 milligram per liter
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Som zware metalen (som van arseen, chroom, koper, lood,
nikkel en zink)

1 milligram per liter

Minerale olie

20 milligram per liter

PAK's

50 microgram per liter

Extraheerbaar organisch chloor

5 microgram per liter

Totaal stikstof

10 milligram per liter

Fosfor

2 milligram per liter

4.

Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij
maatw erkvoorschrift hogere emissiegrenswaarden vaststellen, voor zover het belang van de
bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

5.

Bij het in een aangew ezen oppervlaktew aterlichaam lozen van af valw ater dat in contact is
gew eest met goederen als bedoeld in het eerste lid w aaruit geen vloeibare bodembedreigende
stof fen kunnen lekken, ontstaat geen visuele verontreiniging.

6.

Het lozen van af valw ater, bedoeld in het derde lid, in een vuilw aterriool is toegestaan indien het
gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer bedraagt dan 300 milligram per liter.

7.

Het lozen van af valw ater dat in contact is gew eest met goederen als bedoeld in het eerste lid in
een vuilw aterriool is toegestaan indien enig steekmonster niet meer bevat dan:
a. 20 milligram olie per liter;
b. 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

8.

In afw ijking van het zevende lid bedraagt het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per liter
in enig steekmonster, indien het af valw ater voorafgaand aan vermenging met ander af valw ater
w ordt geleid door een slibvangput en olieaf scheider die:
a. voldoen aan en w orden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2, of
b. zijn geplaatst voor het van toepassing w orden van dit besluit of een deel daarvan op een
activiteit in de inrichting en op de hoeveelheid af valw ater zijn af gestemd.

9.

Het te lozen af valw ater, bedoeld in het derde tot en met achtste lid, kan op een doelmatige w ijze
w orden bemonsterd.

10. Bij ministeriële regeling w orden goederen aangew ezen die voor de toepassing van deze
paragraaf in ieder geval w orden aangemerkt als goederen waaruit vloeibare bodembedreigende
stof fen kunnen lekken.
Artikel 3.35
1.

Het boven een oppervlaktew aterlichaam opslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, vindt
niet plaats, tenzij het opslaan benedendeks plaatsvindt op een binnenschip.

2.

Indien goederen, niet zijnde inerte goederen, boven een oppervlaktewaterlichaam aanw ezig zijn,
w ordt ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van verontreiniging van een oppervlaktew aterlichaam voldaan aan de bij ministeriële
regeling te stellen eisen.

Artikel 3.36
1.

Bij het opslaan en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, wordt ten behoeve van
het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico, voldaan aan de bij ministeriële regeling te
stellen eisen.
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2.

Bij het opslaan en overslaan van bederfelijke af valstoffen wordt ten behoeve van het voorkomen
dan w el beperken van geurhinder ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen
eisen.

3.

Bij het opslaan van autow rakken wordt ten behoeve van een doelmatig beheer van af valstoffen
ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen

Artikel 3.37
1.

Bij de volgende w indsnelheden vinden af hankelijk van de stuif gevoeligheid van de goederen,
behorend tot de stuif klassen volgens bijlage 3, geen overslagactiviteiten plaats:
a. S1 en S2 bij een w indsnelheid groter dan 8 meter per seconde;
b. S3 bij een w indsnelheid groter dan 14 meter per seconde.

2.

Indien degene die de inrichting drijf t aantoont dat door het treffen van maatregelen verspreiding
en morsing van losse goederen ten gevolge van de w eersomstandigheden wordt voorkomen kan
het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift het eerste lid niet van toepassing verklaren en
overslagactiviteiten bij grotere windsnelheden dan aangegeven in het eerste lid onder
voorw aarden toestaan. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de toe te passen
maatregelen om verspreiding of morsing van goederen te voorkomen of op hogere maximale
w indsnelheden dan genoemd in het eerste lid, w aarboven overslag niet meer is toegestaan.

Artikel 3.38
1.

Het opslaan en mengen van goederen behorend tot stuif klassen S1 of S3 van bijlage 3 vindt
plaats in gesloten ruimtes.

2.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het opslaan, overslaan
en mengen van stuif gevoelige goederen in gesloten ruimtes de emissieconcentratie van
stof klasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S gelijk is aan
of groter is dan 200 gram per uur; en
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per
uur.

3.

Bij pneumatisch transport van stuifgevoelige goederen behorend tot stuifklasse S1 of S2 van
bijlage 3 is de emissie van stof klasse S uit een container, bulktransportwagen of ander
transportmiddel niet hoger dan 10 milligram per normaal kubieke meter.

Artikel 3.39
Bij het opslaan, overslaan en mengen van stuif gevoelige goederen in gesloten ruimtes w orden ten
behoeve van het voorkomen dan w el beperken van diffuse emissie en om het doelmatig verspreiden
van emissies naar de buitenlucht te bevorderen ten minste de bij ministeriële regeling voorgeschreven
maatregelen toegepast.
Artikel 3.40
[vervallen per 1-1-2016].
§ 3.4.4 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.41 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.42 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 3.43 [Vervallen per 01-01-2013]
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Verwijderd: vijfde

Artikel 3.44 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 3.4.3.

Opslaan en overslaan van goederen

Artikel 3.39
Voor de toepassing van artikel 3.31, vijf de lid, van het besluit w orden onder inerte goederen, in ieder
geval de volgende goederen verstaan, voor zover deze niet verontreinigd zijn met bodembedreigende
stof fen:
a. bouw stoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkw aliteit die binnen dat besluit
toepasbaar zijn, uitgezonderd IBC-bouw stoffen als bedoeld in dat artikel;
b. grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Besluit bodemkw aliteit;
c. A-hout en ongeshredderd B-hout;
d. snoeihout;
e. banden van voertuigen;
f . autow rakken waaruit alle vloeistof fen zijn af getapt bij een autodemontagebedrijf en w rakken van
tw eewielige motorvoertuigen w aaruit alle vloeistof fen zijn af getapt bij een demontagebedrijf voor
tw eewielige motorvoertuigen;
g. straatmeubilair;
h. tuinmeubilair;
i.
aluminium, ijzer, roestvrij staal;
j.
kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf , lak
of drukinkt, gew asbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stof fen;
k. kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papier-loodkabels en
papiergeïsoleerde grondkabels;
l.
papier en karton;
m. textiel en tapijt;
n. vlakglas.
Artikel 3.40
1.

Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit w ordt bij buitenopslag van goederen in ieder
geval voldaan indien:
a. op de laad- en loskade tot 2 meter uit de kaderand of oever geen opslag van goederen
plaatsvindt, of
b. er een deugdelijke keerw and aanwezig is en er geen product tussen de keerw and en de
kade of oever ligt.

2.

Om te voldoen aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen
van schepen het schoonmaken van grijpers zo uitgevoerd dat overslagresten of spoelw ater niet
in het oppervlaktew ater geraken.

Artikel 3.41
1.

Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit w ordt bij het laden en lossen van schepen
met inerte goederen voldaan indien:
a. bij het laden en lossen van inerte goederen de af stand tussen wal en schip zo klein mogelijk
is, en in ieder geval niet groter is dan 5 meter, of
b. het schip, w aarin of waaruit wordt overgeslagen, met de w al wordt verbonden door een
ponton of een morsklep.

2.

Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit w ordt bij het laden en lossen van schepen
met andere goederen dan inerte goederen voldaan indien:
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a.

b.

c.

bij het laden en lossen van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en goederen waaruit vloeibare
bodembedreigende stof fen kunnen lekken de af stand tussen wal en schip zo klein mogelijk
is, en in ieder geval niet groter is dan 1 meter,
bij het laden en lossen van andere goederen dan inerte goederen, en dan de goederen,
bedoeld onder a, de af stand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet
groter is dan 2 meter, of
het schip, w aar in of uit wordt overgeslagen, met de w al wordt verbonden door een pont on of
een morsklep.

Artikel 3.42
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van het
oppervlaktew ater worden goederen die boven een oppervlaktewaterlichaam w orden opgeslagen
en w aaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, opgeslagen boven een
voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en de bij normale
bedrijf svoering gemorste of wegspattende vloeistoffen kan opvangen.

2.

Op de voorziening, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2.4 van overeenkomstige toepassing.

3.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van het
oppervlaktew ater staan goederen waaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken en
die boven het oppervlaktew ater bovendeks aanwezig zijn, opgesteld:
a. boven een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen goederen bevindt en in staat
is en de bij normale bedrijf svoering gemorste of wegspattende vloeistoffen op te vangen en
zodanig is uitgevoerd dat er geen hemelw ater op of in terecht kan komen, of
b. boven een doelmatige f ysieke voorziening die vrijgekomen stof fen keert zolang als nodig is
om met daarop af gestemde maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in een
oppervlaktew aterlichaam kunnen geraken.Artikel 2.3, tw eede tot en met achtste lid, zijn van
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor "bodem" wordt gelezen
"oppervlaktew aterlichaam".

Artikel 3.43
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het opslaan van
goederen w aaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, plaats boven een
vloeistof dichte vloer of verharding of in gesloten verpakking, die voldoet aan de ADR-eisen voor
vergelijkbare stof fen of anderszins deugdelijk is, boven een bodembeschermende voorziening.

2.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico worden goederen, waaruit
in een signif icante hoeveelheid bodembedreigende stoffen kunnen uitlogen, en die niet vallen
onder het eerste lid, en restafval dat dergelijke stoffen kan bevatten, opgeslagen boven een
vloeistof dichte vloer of verharding.

3.

In afw ijking van het tw eede lid vindt de opslag plaats boven een bodembeschermende
voorziening indien deze zodanig tegen inregenen is beschermd dat uitlogen w ordt voorkomen.

4.

In afw ijking van het tw eede lid vindt de opslag van zink plaats boven een bodembeschermende
voorziening, indien opslag overeenkomstig het derde lid redelijkerw ijs niet mogelijk is.

5.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift bepalen dat voor de opslag van andere metalen
dan zink het tw eede lid niet van toepassing is, indien opslag conf orm het derde lid redelijkerw ijs
niet mogelijk is, de opslag plaatsvindt boven een bodembeschermende voorziening, en het
belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

6.

C-hout met KOMO-certif icaat, grond en niet verpompbare baggerspecie, bedoeld en geschikt
voor toepassing overeenkomstig het Besluit bodemkw aliteit, die ter plaatse van de opslag niet
voldoen aan de artikelen 52, 59 of 60 van dat besluit, w orden opgeslagen boven een
bodembeschermende voorziening.
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7.

Verpompbare baggerspecie, bedoeld en geschikt voor toepassing overeenkomstig het Besluit
bodemkw aliteit, die ter plaatse van de opslag niet voldoet aan de artikelen 52, 59 of 60 van het
Besluit bodemkw aliteit w ordt opgeslagen in een f oliebassin.

8.

Op het opslaan, bedoeld in het zevende lid, zijn de artikelen 3.68 en 3.69 van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 3.44
1.

Voor de toepassing van paragraaf 3.4.3 van het besluit en de artikelen 3.42 en 3.43 w orden als
goederen w aaruit vloeibare bodembedreigende stoffen kunnen lekken, in ieder geval
aangemerkt:
a. nat af val van het vegen van openbare straten en terreinen, markten en evenementen;
b. nat af val van het legen van openbare af valbakken en het opruimen van stranden;
c. af val van het reinigen van havens, kanalen, sloten, grachten en vijvers;
d. af val van het reinigen van riolen, kolken en gemalen;
e. autow rakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen die vloeistof fen bevatten;
f . onderdelen van autow rakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen die vloeistof fen
bevatten;
g. van buiten de inrichting af komstige grond of baggerspecie waarvan de kw aliteit niet is
vastgesteld op grond van artikel 38 van het Besluit bodemkw aliteit;
h. van buiten de inrichting af komstige grond of baggerspecie waarvan de kw aliteit de w aarden,
bedoeld in de artikelen 59 en 60, van het Besluit bodemkw aliteit overschrijdt, tenzij die ter
plaatse van de opslag voldoet aan artikel 52 van dat besluit;
i.
af gedankte elektrische en elektronische apparatuur, waaruit vloeibare bodembedreigende
stof fen kunnen lekken, uitgezonderd de apparatuur van particuliere huishoudens, bedoeld in
artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling af gedankte elektrische en elektr onische
apparatuur die overeenkomstig de artikelen 4 en 5 van die regeling is ingenomen;
j.
metalen met aanhangende olie of emulsie voorafgaand aan en tijdens scheiding;
k. gebruikte olief ilters, oliehoudende poetsdoeken en gebruikt absorptiemateriaal;
l.
gebruikte oliedrukkabels;
m. beschadigde transformatoren en uitgelekte transformatoren;
n. beschadigde oliehoudende apparaten;
o. betonproducten in bekisting, w aaruit ontkistingsmiddelen kunnen lekken.

2.

Voor de toepassing van artikel 3.43 w orden onder goederen waaruit een signif icante hoeveelheid
bodembedreigende stof fen kunnen uitlogen, in ieder geval verstaan:
a. IBC-bouw stoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkw aliteit;
b. metalen met aanhangende olie of emulsie resterende na af scheiden van de olie of emulsie
door centrif ugeren of 48 uur uitlekken;
c. andere metalen dan aluminium, ijzer en roestvrij staal;
d. teerhoudend dakaf val;
e. composieten van teerhoudend dakaf val;
f . dakgrind verkleef d met teer;
g. strooizout;
h. teerhoudend asfalt;
i.
straalgrit;
j.
geshredderd B- en C-hout;
k. C-hout zonder KOMO-certif icaat;
l.
gebruikte gepantserde papier-loodkabels;
m. gebruikte papiergeïsoleerde grondkabels;
n. droog af val van het vegen van openbare straten en terreinen, markten en evenementen;
o. droog af val van het legen van openbare afvalbakken en het opruimen van stranden;
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p.

restafval w aarin vaste bodembedreigende stoffen die in een signif icante hoeveelheid kunnen
uitlogen, kan voorkomen, tenzij toepassing is gegeven aan artikel 2.14b van het besluit of
anderszins is geborgd dat dit deze stoffen niet bevat.

Artikel 3.45
1.

Artikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het opslaan van grond en baggerspecie als
bedoeld in artikel 35 van het Besluit bodemkw aliteit, voor zover het opslaan van grond en
baggerspecie binnen de inrichting eenmalig plaatsvindt.

2.

Het eerste lid van artikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het opslaan van grond en
baggerspecie als bedoeld in artikel 35 van het Besluit bodemkw aliteit, voor zover het opslaan van
grond en baggerspecie binnen de inrichting vaker dan eenmalig plaatsvindt.

Artikel 3.46
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el beperken van geurhinder worden opgeslagen
bederf elijke af valstoffen voor zover het niet-houtachtige plantenresten betreft binnen 14 dagen na
de aanvoer uit de inrichting af gevoerd, of verwerkt in een composteringsplaats.

2.

Dierlijke bijproducten die w orden gebruikt voor activiteiten als bedoeld in artikel 17, eerste lid, en
artikel 18, eerste en tw eede lid, van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake
niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en af geleide producten en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (PbEU L 2009,
300), w orden opgeslagen in vaten of containers of in een af gesloten ruimte. Indien die dierlijke
bijproducten niet binnen een w erkdag worden verwerkt, worden ze bewaard bij een
omgevingstemperatuur van ten hoogste 10°C.

3.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege de op- en overslag van niet-houtachtige plantenresten of dierlijke bijproducten, bedoeld
in het tw eede lid, bij maatw erkvoorschrif t eisen stellen aan de locatie van de opslag, de af voer - of
verw erkingsfrequentie en de toegepaste opslagvoorzieningen.

Artikel 3.47
1.

Aan artikel 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit wordt bij de buitenopslag van goederen
behorend tot de stuif klasse S2 van bijlage 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien de stoffen
door besproeiing vochtig w orden gehouden.

2.

Aan artikel 3.38, tw eede lid, van het besluit w ordt bij opslag van goederen behorend tot de
stuif klasse S1 en S2 van bijlage 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien af gezogen lucht
door een f iltrerende afscheider wordt gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert,
periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt
schoongemaakt en vervangen.

Artikel 3.48
1.

Aan artikel 3.38, tw eede lid, van het besluit w ordt bij het mengen van goederen behorend tot de
stuif klassen S1, S2, S3 of S4 van bijlage 3 bij het besluit in een gesloten ruimte in ieder geval
voldaan indien de ruimte op onderdruk w ordt gehouden en de af gezogen lucht door een
f iltrerende afscheider wordt gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek
gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt schoongemaakt en
vervangen.

2.

Aan artikel 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit wordt bij het mengen van goederen
behorend tot de stuif klasse S2 en S4 van bijlage 3 bij het besluit in de buitenlucht in ieder geval
voldaan indien bij het opbouw en en afgraven van een menghoop deze goederen worden
bevochtigd.
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Artikel 3.49
1.

Aan artikel 3.32, aanhef en onder a en b, van het besluit wordt bij overslag van stuifgevoelige
goederen in ieder geval voldaan indien:
a. bij het laden en lossen in de open lucht de storthoogte wordt beperkt tot minder dan één
meter,
b. goederen uit de stuif klasse S2 en S4 van bijlage 3 bij het besluit af doende w orden
bevochtigd, zo mogelijk vooraf , of
c. de stof emissie van goederen uit de stuif klasse S2 en S4 van bijlage 3 bij het besluit tijdens
het laden en lossen met een nevelgordijn w ordt tegengegaan.

2.

Aan artikel 3.38 van het besluit w ordt bij het vullen van een gesloten opslagruimte met goederen
behorend tot de stuif klasse S1 en S2 van bijlage 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien het
overstortpunt en daarmee de ruimte w orden afgezogen, en de afgezogen luchtstroom w ordt
gevoerd door een f iltrerende afscheider die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek
w ordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt schoongemaakt en
vervangen.

Artikel 3.50
1.

Onverminderd artikel 3.49 w ordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het
besluit bij continu mechanisch transport van goederen behorend tot stofklasse S1 en S3 van
bijlage 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien deze in een gesloten systeem w orden
getransporteerd, waarbij:
a. de inlaat- en af w erpzijde van de transporteur zijn omkast, deze omkasting continu w ordt
af gezogen en het af gezogen stof zoveel mogelijk w ordt teruggevoerd in de productstroom, of
b. de inlaat- en af w erpzijde van de transporteur zijn voorzien van een afscherming in de vorm
van w indreductieschermen of sproeiers.

2.

Onverminderd artikel 3.49 w ordt aan de artikelen 3.38, tw eede lid, van het besluit en 3.32, aanhef
en onder a en b, van het besluit bij continu mechanisch transport van goederen behorend tot
stuif klasse S2 en S4 van bijlage 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien:
a. goederen die in een open systeem w orden getransporteerd zodanig worden bevochtigd, dat
verstuiving wordt voorkomen, of
b. open transportsystemen in de buitenlucht w orden afgeschermd tegen w indinvloeden door
middel van langsschermen, dw arsschermen of halfronde overkappingen.

3.

Onverminderd artikel 3.49 w ordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het
besluit bij continu mechanisch transport van goederen behorend tot stuifklasse S3 van bijlage 3
bij het besluit in ieder geval voldaan indien goederen in open transportsystemen in de buitenlucht
w orden afgeschermd tegen w indinvloeden door middel van langsschermen, dw arsschermen of
half ronde overkappingen.

Artikel 3.51
Onverminderd artikel 3.49 w ordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het
besluit bij het overslaan van goederen behorend tot:
a.

stuif klasse S1 van bijlage 3 bij het besluit door middel van storttrechters in ieder geval voldaan
indien de trechters zijn voorzien van een af zuiginrichting;

b.

stuif klasse S2 van bijlage 3 bij het besluit door middel van storttrechters in ieder geval voldaan
indien de trechters zijn voorzien van een af zuiginrichting, of indien de goederen w orden
bevochtigd met behulp van een doelmatig w erkende watersproei-installatie;

c.

stuif klasse S3 van bijlage 3 bij het besluit door middel van storttrechters in ieder geval voldaan
indien de trechters zijn voorzien van doelmatige w indreductieschermen;
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d.

stuif klasse S4 van bijlage 3 bij het besluit door middel van storttrechters in ieder geval voldaan
indien de goederen w orden bevochtigd met behulp van een doelmatig w erkende watersproeiinstallatie of indien de trechters zijn voorzien van doelmatige w indreductieschermen.

Artikel 3.52
Onverminderd artikel 3.49 w ordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het
besluit bij het laden en lossen van goederen behorend tot stuifklasse S1, S2 en S3 van bijlage 3 bij
het besluit met behulp van grijpers in ieder geval voldaan indien het laden en lossen plaatsvindt met
deugdelijke en van de bovenkant af gesloten grijpers.
Artikel 3.53
Onverminderd artikel 3.49 w ordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het
besluit bij het beladen en lossen van lichters met goederen behorend tot de stuif klasse S1, S2, S3 en
S4 van bijlage 3 bij het besluit in ieder geval voldaan indien de lichterbelader is uitgerust met een
stortkoker die nagenoeg tot op de bodem van het ruim of tot op het reeds gestorte materiaal reikt.
Artikel 3.54
Onverminderd artikel 3.49 w ordt aan de artikelen 3.38 en 3.32, aanhef en onder a en b, van het
besluit bij het laden en lossen van stuif gevoelige goederen met behulp van pneumatische elevatoren
in ieder geval voldaan indien stof verspreiding w ordt tegengegaan door:
a.

de w eegbunkers en overstortpunten gesloten uit te voeren,

b.

het neergeslagen stof in de overstortpunten regelmatig te verw ijderen, of

c.

de stortschoen af te zuigen.

Artikel 3.55
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el beperken van diffuse emissie en het bevorderen van
de doelmatige verspreiding van emissies naar de buitenlucht w orden ten minste bij het inpandig
opslaan en overslaan van stuifgevoelige goederen de emissies, bedoeld in artikel 3.38 van het
besluit, die naar de buitenlucht w orden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht afgevoerd,
indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een
gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan w el op een bedrijventerrein met minder
dan één gevoelig gebouw per hectare.

2.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit en maatw erkvoorschriften stellen met
betrekking tot de ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de lucht, bedoeld
in artikel 3.38 van het besluit.

Artikel 3.55a
1.

Ten behoeve van een doelmatig beheer van af valstoffen als bedoeld in artikel 3.36, derde lid, van
het besluit:
a. verricht een inrichting die overeenkomstig artikel 3.27f , vijf de lid, autow rakken opslaat, met
betrekking tot die autow rakken geen demontagehandelingen of handelingen, w aardoor de
identiteit of de inhoud van de autow rakken niet meer herkenbaar is.
b. slaat een inrichting die overeenkomstig artikel 3.27f , vijf de lid, autow rakken opslaat, niet
meer dan:
1°. 400 autow rakken op, indien de inrichting direct aan de kade is gelegen en de
autow rakken via de kade w orden vervoerd;
2°. 50 autow rakken op, indien de inrichting niet direct aan een kade is gelegen.

2.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift een tijdelijke verhoging van de aantallen
autow rakken, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, toestaan.
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§ 3.4.5 Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
Artikel 3.45
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van agrarische bedrijf sstoffen met een totaal
volume van meer dan 3 kubieke meter.

2.

In afw ijking van het eerste lid is deze paragraaf niet van toepassing op het opslaan van dierlijke
meststof fen die niet verpompbaar zijn, met een totaal volume van meer dan 600 kubieke meter.

Artikel 3.46
1.

Het opslaan van agrarische bedrijf sstoffen vindt plaats op ten minste:
a. 100 meter af stand tot een geurgevoelig object dat binnen de bebouw de kom is gelegen, of
b. 50 meter af stand tot een geurgevoelig object dat buiten de bebouw de kom is gelegen.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op het opslaan van agrarische bedrijf sstoffen, indien de
plaats w aar deze bedrijf sstoffen zijn opgeslagen, is gelegen binnen een van de af standen
genoemd in dat lid, het opslaan reeds voor 1 januari 2013 plaatsvond en verplaatsing van de
opgeslagen bedrijf sstoffen redelijkerw ijs niet kan w orden gevergd.

3.

Indien het tw eede lid van toepassing is:
a. tref t degene die de inrichting drijf t maatregelen of voorzieningen die geurhinder voorkomen
of tot een aanvaardbaar risico beperken, en
b. geef t degene die de inrichting drijf t op verzoek van het bevoegd gezag aan welke
maatregelen of voorzieningen hij daartoe heef t getroffen of zal treffen.

4.

Het eerste lid is niet van toepassing op het opslaan van vaste dierlijke meststof fen die niet
af komstig zijn van landbouw huisdieren. Het opslaan van vaste dierlijke meststof fen die niet
af komstig zijn van landbouw huisdieren vindt plaats:
a. in een af gesloten voorziening voor een periode van ten hoogste twee weken, of
b. op ten minste 50 meter af stand tot een geurgevoelig object.

5.

In afw ijking van het eerste lid vindt het opslaan van kuilvoer plaats op ten minste 25 meter
af stand tot een geurgevoelig object.

6.

Indien de af stand van het opslagen kuilvoer, niet zijnde knolgew assen, wortelgewassen of fruit,
tot een geurgevoelig object minder dan 50 meter bedraagt, is het opslagen kuilvoer af gedekt,
behoudens de periode dat veevoeder aan de veevoederopslag wordt toegevoegd of onttrokken.

7.

De af standen, genoemd in het eerste lid en vierde tot en met zesde lid, w orden gemeten vanaf de
buitenzijde van het geurgevoelig object tot het dichtstbijzijnde punt van de plaats w aar de
agrarische bedrijf sstoffen zijn opgeslagen.

8.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt,
onverminderd artikel 2.7a, bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan:
a. de situering van de plaats van de opgeslagen bedrijf sstoffen;
b. het af dekken van de opgeslagen agrarische bedrijf sstoffen, of
c. de f requentie van de af voer van de opgeslagen agrarische bedrijf sstoffen.

9.

Het eerste lid en vierde tot en met zesde lid zijn niet van toepassing op in plastic f olie verpakte
veevoederbalen.

Artikel 3.47
1.

Het in een vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van het opslaan van kuilvoer en dierlijke
meststof fen die niet verpompbaar zijn, is verboden.

2.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift het eerste lid niet van toepassing verklaren en
het lozen toestaan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen
in een vuilw aterriool verzet.Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
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3.

Het lozen van af valw ater op of in de bodem ten gevolge van het opslaan van agrarische
bedrijf sstoffen is toegestaan, indien het af valw ater ten minste gelijkmatig w ordt verspreid over de
onverharde bodem.

Artikel 3.48
Bij het opslaan van agrarische bedrijf sstoffen wordt ten behoeve van het realiseren van een
verw aarloosbaar bodemrisico alsmede ten behoeve van het voorkomen van de verontreiniging van
een oppervlaktew aterlichaam, voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.49
Agrarische bedrijf sstoffen worden op onverhard oppervlak:
a. op een af stand van ten minste 5 meter vanaf de insteek van een oppervlaktew aterlichaam
opgeslagen, of
b. zodanig opgeslagen dat het te lozen hemelw ater niet in contact kan komen met de opgeslagen
agrarische bedrijf sstoffen.

§ 3.4.5.

Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen

Artikel 3.65
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en ten behoeve van het
voorkomen van de verontreiniging van een oppervlaktew aterlichaam als bedoeld in artikel 3.48
van het besluit w ordt bij het opslaan van agrarische bedrijf sstoffen voldaan aan het tw eede tot en
met negende lid.

2.

Indien agrarische bedrijf sstoffen langer dan tw ee weken maar korter dan een half jaar op een
onverhard oppervlak op een locatie w orden opgeslagen, vindt het opslaan in elk geval plaats:
a. boven een absorberende laag met een dikte van ten minste 0,15 meter en een organische
stof gehalte van ten minste 25%, en
b. zodanig dat contact met hemelw ater wordt voorkomen.

3.

Indien na het opslaan, bedoeld in het tw eede lid, de opgeslagen agrarische bedrijf sstoffen
w orden verwijderd, wordt de absorberende laag eveneens verwijderd.

4.

Indien agrarische bedrijf sstoffen anders dan pluimveemest gedurende een half jaar of langer
w orden opgeslagen, vindt het opslaan plaats op ten minste een vloeistof kerende voorziening.
Artikel 2.3 is daarbij niet van toepassing.

5.

Bij het opslaan van agrarische bedrijf sstoffen anders dan gedroogde pluimveemest op een
vloeistof kerende of vloeistofdichte voorziening w orden vloeistoffen opgevangen in een
opslagvoorziening die w ordt aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de hoof dstukken 6 en 7
van BRL 2342 en is de vloeistof kerende of vloeistofdichte voorziening zodanig aangelegd dat de
vloeistof naar deze opslagvoorziening stroomt.

6.

In afw ijking van het tw eede tot en met vijf de lid zijn een absorberende laag als bedoeld in het
tw eede lid, een vloeistof kerende voorziening als bedoeld in het vierde lid en een
opslagvoorziening als bedoeld in het vijf de lid niet vereist voor het opslaan van kuilvoer, indien
het gehalte aan droge stof ten minste 40% bedraagt en de opslag zodanig is af gedekt dat contact
met regenw ater niet plaatsvindt.

7.

Het tw eede tot en met zesde lid zijn niet van toepassing op het opslaan van in f olie verpakte
veevoederbalen.

8.

Indien pluimveemest op een locatie gedurende een half jaar of langer w ordt opgeslagen, vindt het
opslaan plaats boven een vloeistof kerende voorziening in een af gesloten ruimte met voldoende
ventilatie. Artikel 2.3 is daarbij niet van toepassing.
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9.

Het tw eede en derde lid zijn niet van toepassing op pluimveemest die in een af gedekte container
w ordt opgeslagen.

10. Het tw eede, vierde en vijf de lid zijn tot 1 januari 2027 niet van toepassing op de opslag van
kuilvoer indien een voorziening voor het opslaan van kuilvoer in gebruik w as voor 1 januari 2013.
11. Artikel 2.11, eerste tot en met negende lid, van het besluit is niet van toepassing op het opslaan
van agrarische bedrijf sstoffen.

§ 3.4.6 Opslaan van drijfmest en digestaat
Artikel 3.50
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van drijf mest in een of meer mestbassins met
een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 750 vierkante meter of een gezamenlijke inhoud
van ten hoogste 2.500 kubieke meter.

2.

Deze paragraaf is tevens van toepassing op het opslaan van stabiel digestaat in één of meer
mestbassins met een gezamenlijke oppervlakte van ten hoogste 750 vierkante meter of een
gezamenlijke inhoud van ten hoogste 2.500 kubieke meter.

3.

Voor de berekening van de gezamenlijke oppervlakte en de gezamenlijke inhoud, bedoeld in het
eerste en tw eede lid, w orden de inhoud en oppervlakte van mestkelders en ondergrondse
mestbassins die zijn voorzien van een af dekking die als vloer kan f ungeren en onderdeel zijn van
een w erktuigberging, opslagvoorziening of erfverharding, niet meegerekend.

Artikel 3.51
1.

Een mestbassin is gelegen op een af stand van ten minste 100 meter van een geurgevoelig
object.

2.

In afw ijking van het eerste lid is een mestbassin gelegen op een af stand van ten minste 50 meter,
indien het geurgevoelig object deel uitmaakt van een veehouderij.

3.

In afw ijking van het eerste en tw eede lid bedragen de af standen, genoemd in die leden 50 meter
onderscheidenlijk 25 meter, indien de gezamenlijke oppervlakte van de in de inrichting aanw ezige
bassins minder bedraagt dan 350 vierkante meter.

4.

Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op een mestbassin dat is opgericht voor 1
januari 2013 en dat op grond van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dan w el op
grond van het Besluit landbouw milieubeheer of het Besluit mestbassins milieubeheer op een
kleinere af stand is gelegen dan de af stand die zou gelden op grond van het eerste tot en met
derde lid, de af stand tot een geurgevoelig object niet is af genomen en verplaatsing van het
mestbassin redelijkerw ijs niet kan w orden gevergd.

5.

Indien het vierde lid van toepassing is:
a. tref t degene die de inrichting drijf t maatregelen of voorzieningen die geurhinder voorkomen
of tot een aanvaardbaar niveau beperken, en
b. geef t degene die de inrichting drijf t op verzoek van het bevoegd gezag aan welke
maatregelen of voorzieningen hij daartoe heef t getroffen of zal treffen.

6.

Een mestbassin is gelegen:
a. op een af stand van ten minste 150 meter van een zeer kw etsbaar gebied, indien de
gezamenlijke oppervlakte van de mestbassins ten hoogste 350 vierkante meter bedraagt, of
b. op een af stand van ten minste 250 meter van een zeer kw etsbaar gebied, indien de
gezamenlijke oppervlakte van de mestbassins ten minste 350 vierkante meter bedraagt.
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7.

Het zesde lid, onderdeel a, is niet van toepassing op:
a. een mestbassin dat is opgericht voor 1 f ebruari 1991, en
b. een uitbreiding van een veehouderij die is opgericht voor 1 f ebruari 1991 met een
mestbassin,
indien de in dat onderdeel genoemde af stand tot een zeer kw etsbaar gebied niet of redelijkerw ijs
niet in acht kan w orden genomen.

8.

Het zesde lid is niet van toepassing, indien het mestbassin is opgericht in overeenstemming met
dat lid en het mestbassin na het tijdstip van oprichting is komen te liggen binnen een van de
af standen van een zeer kwetsbaar gebied, genoemd in dat lid.

9.

Het bevoegd gezag kan met betrekking tot een geval als bedoeld in het zevende lid, voor zover
de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bij maatw erkvoorschrift een kleinere
af stand tot een zeer kw etsbaar gebied vaststellen.

10. De af standen, genoemd in het eerste tot en met zesde lid, w orden gemeten vanaf de buitenzijde
van het mestbassin tot de dichtstbijzijnde gevel van een geurgevoelig object dan w el tot de grens
van een zeer kw etsbaar gebied.
11. Het eerste tot en met tiende lid is niet van toepassing op een mestkelder.
12. Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt,
onverminderd artikel 2.7a, bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan:
a. de situering van het mestbassin;
b. het af dekken van het mestbassin, of
c. de f requentie en het tijdstip van de aan- en af voer van de opgeslagen drijf mest en digestaat.
Artikel 3.52
Bij het opslaan van drijf mest en stabiel digestaat in een mestbassin w ordt ten behoeve van:
a. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de
emissie van ammoniak, of
b. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
§ 3.4.6

Opslaan van drijfmest of digestaat

Artikel 3.66
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van de emissie van ammoniak als bedoeld in artikel 3.52, onder a, van het besluit wordt
bij het opslaan van drijf mest of digestaat voldaan aan de artikelen 3.67 tot en met 3.69.

2.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 3.52,
onder b, van het besluit w ordt bij het opslaan van drijf mest of digestaat voldaan aan de artikelen
3.68 tot en met 3.70.

3.

Artikel 2.11, eerste tot en met negende lid, van het besluit is niet van toepassing op het opslaan
van drijf mest of digestaat.

Artikel 3.67
1.

Een mestbassin is voorzien van een af dekking die is aangebracht op of in het bassin, aansluitend
of , in het geval van een drijvende af dekking, nagenoeg aansluitend tegen de rand van het
mestbassin en boven de drijf mest of het digestaat.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op een mestkelder.

181

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op een ondergronds mestbassin, niet zijnde een mestkelder,
indien dit bassin volledig is af gedekt door een gesloten constructie die als vloer kan f ungeren.

4.

Het eerste tot en met derde lid zijn tot 1 januari 2018 niet van toepassing op een mestbassin dat
is opgericht voor 1 juni 1987.

5.

In het geval, bedoeld in het vierde lid, w ordt het mestbassin, zolang het niet is voorzien van een
af dekking:
a. uitsluitend op of nabij de onderkant van het mestbassin gevuld, en
b. doelmatig gevuld, maar niet verder dan 0,20 meter onder de rand.

Artikel 3.68
1.

Een mestbassin en de af dekking ervan w orden aangelegd overeenkomstig paragraaf 5.5 en de
hoof dstukken 6 en 7 van BRL 2342.

2.

Een mestbassin, niet zijnde een ondergronds mestbassin, en de af dekking ervan zijn voorzien
van een kw aliteitsverklaring mestbassin, waaruit blijkt dat het mestbassin en de af dekking zijn
uitgevoerd overeenkomstig BRL 2342 en w at de referentieperiode mestbassins is. De
kw aliteitsverklaring mestbassin is binnen de inrichting aanw ezig.

3.

Een mestbassin dat, of een afdekking die visueel w aarneembaar lek is of in een slechte staat
verkeert, wordt terstond gerepareerd.

4.

In afw ijking van het eerste tot en met het derde lid zijn een mestbassin en een af dekking die zijn
opgericht voor 1 januari 2013 uitgevoerd overeenkomstig de eisen die op het moment van
oprichten van toepassing waren op grond van een vergunning dan wel het Besluit
akkerbouw bedrijven milieubeheer, het Besluit mestbassins, het Besluit landbouw milieubeheer of
het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer.

5.

Een mestbassin en een af dekking als bedoeld in het vierde lid zijn voorzien van een door de
installateur verstrekte verklaring waaruit blijkt dat het mestbassin en de af dekking zijn uitgevoerd
overeenkomstig de eisen, bedoeld in het vierde lid, en w elke referentieperiode mestbassins van
toepassing is.

6.

Indien in de verklaring, bedoeld in het vijf de lid, geen ref erentieperiode mestbassins is vermeld,
geldt gerekend van het moment van aanleg van het mestbassin de volgende ref erentieperiode
mestbassins:
a. 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen af dekking;
b. 10 jaar voor een metalen mestbassin en af dekking;
c. 5 jaar voor een mestzak of een f oliebassin;
d. 5 jaar voor de taludbescherming van een f oliebassin, of
e. 10 jaar voor overige typen mestbassins en af dekkingen.

Artikel 3.69
1.

Een mestbassin en een af dekking w orden overeenkomstig het daartoe in de Regeling
bodemkw aliteit aangew ezen normdocument beoordeeld en goedgekeurd door een persoon of
instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkw aliteit.

2.

De beoordeling, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats ten minste vier w eken voor het aflopen van
de ref erentieperiode mestbassins.

3.

Bij goedkeuring van een mestbassin en een af dekking w ordt door de persoon of instelling,
bedoeld in het eerste lid, een nieuw e referentieperiode mestbassins vastgesteld.

4.

Indien de goedkeuring, bedoeld in het derde lid, onder voorwaarden wordt gegeven, wordt binnen
een termijn, gesteld door een persoon of instelling als bedoeld in het eerste lid, aan die
voorw aarden voldaan.
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5.

Indien de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, leidt tot af keuring en het mestbassin of de
af dekking reparatie behoef t, draagt degene die de inrichting drijf t zorg voor reparatie en wordt het
mestbassin of de af dekking binnen een termijn, gesteld door een persoon of instelling als bedoeld
in het eerste lid opnieuw ter beoordeling aangeboden.

6.

Indien reparatie als bedoeld in het vijf de lid niet plaatsvindt of een mestbassin of afdekking w ordt
af gekeurd en reparatie niet mogelijk is, w ordt:
a. van de af keuring terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag;
b. de drijf mest of het digestaat dat zich in het mestbassin bevindt onmiddellijk verw ijderd, en
c. het opslaan van drijf mest of digestaat in het mestbassin beëindigd.

7.

Het rapport van goedkeuring waarin een nieuw e referentieperiode mestbassins als bedoeld in het
derde lid is opgenomen, is binnen de inrichting aanw ezig.

8.

Het eerste tot en met zevende lid is niet van toepassing op een ondergronds mestbassin voorzien
van een af dekking die als vloer kan f ungeren.

9.

In afw ijking van het eerste lid w ordt een mestbassin, met uitzondering van een ondergronds
mestbassin voorzien van een af dekking die als vloer kan f ungeren, dat is opgericht voor 1 januari
2013 en w aarvoor geen kw aliteitsverklaring mestbassin is af gegeven, gekeurd overeenkomstig
het eerste tot en met het zevende lid, met dien verstande dat de keuring, gerekend vanaf het
moment van aanleg van het mestbassin, plaatsvindt ten minste vier w eken voor het aflopen van
de volgende ref erentieperiode mestbassins:
a. 20 jaar voor een houten, betonnen of gemetseld mestbassin en betonnen af dekking;
b. 10 jaar voor een metalen mestbassin en af dekking;
c. 5 jaar voor een mestzak of een f oliebassin;
d. 5 jaar voor de taludbescherming van een f oliebassin, of
e. 10 jaar voor overige typen mestbassins en af dekkingen.

Artikel 3.70
Het vul- en zuigpunt van een mestbassin bevindt zich boven een lekbak.

§ 3.4.7 Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen
Artikel 3.53
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van ten hoogste 1.000 kubieke meter van buiten de
inrichting af komstige vloeibare bijvoedermiddelen.
Artikel 3.54
Bij het opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen w ordt ten behoeve van het voorkomen dan w el voor
zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, voldaan aan de
bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 3.4.7.

Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen

Artikel 3.71
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder als bedoeld in artikel 3.54 van het besluit w ordt bij
het opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen voldaan aan het tw eede en derde lid.

2.

Het opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen vindt plaats in een gesloten systeem.
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3.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt,
overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan:
a. de aard van de bijvoedermiddelen;
b. het gekoeld opslaan van de bijvoedermiddelen, of
c. de situering van het opslaan van de bijvoedermiddelen ten opzichte van geurgevoelige
objecten.

§ 3.4.8.

Het vullen van gasflessen met propaan of butaan

Artikel 3.54a
Deze paragraaf is van toepassing op het vullen met propaan of butaan van gasflessen met een inhoud
van maximaal 12 liter vanuit een gasf les van maximaal 150 liter.
Artikel 3.54b
Een vulstation voor het vullen van gasflessen voldoet ten behoeve van het voorkomen van risico's
voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de
gevolgen hiervan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 3.4.8.

Het vullen van gasflessen met propaan of butaan

Artikel 3.71a
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als bedoeld in artikel
3.54b van het besluit w ordt bij het vullen van gasf lessen voldaan aan het tw eede tot en met het
zesde lid.

2.

Bij het vullen van gasf lessen is ten hoogste 300 liter aan gassen in f lessen aanw ezig.

3.

Het vullen van gasf lessen met een w aterinhoud van ten hoogste 5 liter w aarbij w ordt gevuld uit
een gasf les met een maximale w aterinhoud van 30 liter voldoet aan de voorschriften 4.1.3 tot en
met 4.1.7, 4.1.9, 4.1.11 van de PGS 23.

4.

Het vullen van gasf lessen als bedoeld in het derde lid vindt plaats op ten minste 5 meter van de
erf grens en op ten minste 15 meter van open vuur.

5.

Het vullen van gasf lessen anders dan bedoeld in het derde lid voldoet aan de volgende
onderdelen van de PGS 23:

6.

a.

voorschrift 3.3.3;

b.

paragraaf 3.5;

c.

paragraf en 4.1.3 tot en met 4.2.3;

d.

paragraaf 4.3.

In afw ijking van het vijf de lid kan het bevoegd gezag voor het vullen van gasflessen anders dan
bedoeld in het derde lid bij maatw erkvoorschrift andere eisen stellen ten behoeve van het
voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat niet
mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving, de kans dat
ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen van ongew one voorvallen.
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Verwijderd: is in de vulplaats bij het
vullen van gasflessen ten hoogste 300
liter aan gassen in flessen aanwezig
Verwijderd: Het vulstation voldoet
aan paragraaf 8.2.1, 8.2.2 en 8.2.6,
11.1, 12.1 en bijlage III van PGS 23

§ 3.4.9.

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Artikel 3.54c
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van gasolie als bedoeld in artikel 26 van de Wet
op de accijns, smeerolie of af gewerkte olie in een of meer bovengrondse opslagtanks, voor
zover:
a. de gezamenlijke inhoud van bovengrondse opslagtanks voor gasolie of af gewerkte olie in de
buitenlucht ten hoogste 150 kubieke meter is, of
b. de gezamenlijke inhoud van bovengrondse opslagtanks voor gasolie of af gewerkte olie
inpandig ten hoogste 15 kubieke meter is.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op bovengrondse opslagtanks die zijn ingebouw d in een
installatie.

Artikel 3.54d
Bij het in gebruik hebben en het beëindigen van het gebruik van een bovengrondse opslagtank die
w ordt dan wel w erd gebruikt voor de opslag van gasolie, smeerolie of af gew erkte olie w ordt ten
behoeve van:
a. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico;
b. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat
niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de r isico's voor de omgeving en de kans dat
ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, of
c. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van een oppervlaktew aterlichaam,
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 3.4.9.

Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Artikel 3.71b
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en het voorkomen van
risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het
zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen
zich voordoen en de gevolgen hiervan als bedoeld in artikel 3.54d van het besluit, v oldoet de
opslag van gasolie in bovengrondse opslagtanks aan de artikelen 3.71c tot en met 3.71h.

2.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel
3.54d van het besluit voldoet de opslag van smeerolie of af gewerkte olie in bovengrondse
opslagtanks aan de artikelen 3.71f en 3.71h.

3.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van verontreiniging van een oppervlaktew aterlichaam als bedoeld in artikel 3.54d van
het besluit voldoet de opslag van gasolie, smeerolie of af gewerkte olie in bovengrondse
opslagtanks boven een oppervlaktew aterlichaam aan de artikelen 3.71g en 3.71h.

Artikel 3.71c
1.

De opslag van gasolie in bovengrondse opslagtanks vindt plaats in bovengrondse opslagtanks,
die met de daarbij behorende leidingen en appendages naar hun aard en f unctie geschikt zijn
voor de opslag van de desbetreffende stoffen.

2.

De bovengrondse opslagtanks en de daarbij behorende leidingen en appendages verkeren in
goede staat.

3.

De opslag van gasolie in bovengrondse opslagtanks vindt op de vloer plaats.
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4.

Het derde lid is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met gasolie indien
plaatsing op de vloer als gevolg van de constructie van de bijbehorende procesins tallatie niet
mogelijk is.

5.

Het derde lid is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank die niet op de vloer staat,
en:
a. w aarop op 31 december 2012 paragraaf 4.1.3.1 van toepassing was en die is geïnstalleerd
voor de datum w aarop paragraaf 4.1.3.1 op de opslagtank van toepassing werd, of
b. w aarop op 31 december 2012 paragraaf 4.1.3.1 niet van toepassing was en die is
geïnstalleerd voor de datum w aarop paragraaf 3.4.9 op de opslagtank van toepassing werd.

Artikel 3.71d
1.

Een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages
voor het opslaan van gasolie is uitgevoerd en geïnstalleerd en w ordt gerepareerd of vervangen
en beoordeeld of gecontroleerd overeenkomstig BRL K903, door een persoon of instelling die is
gecertif iceerd overeenkomstig die BRL.

2.

Het opslaan van gasolie in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende
leidingen en appendages voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:
a. de paragraf en 2.2 en 2.3;
b. de voorschrif ten 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6 en 2.6.14, en
c. paragraaf 4.2, met uitzondering van de voorschriften 4.2.3, 4.2.9, 4.2.12, 4.2.13, eerste
volzin, 4.2.14 en tabel 4.1.

3.

Een opslagtank als bedoeld in het eerste lid bevindt zich niet op een verdieping.

4.

Het gebruik van een opslagtank w aarin het opslaan, vullen en af leveren van gasolie plaatsvindt in
een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages,
voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:
a. voorschrift 3.2.4;
b. de paragraf en 3.3, 3.5, 3.6, 5.2, 5.4, en
c. de voorschrif ten 5.5.1, 5.5.2 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4.

5.

Een stationaire bovengrondse opslagtank voor het inpandig opslaan van gasolie in een
w erkruimte, in een ruimte met een noodstroomaggregaat of onder een woning heeft een inhoud
van ten hoogste 3 kubieke meter.

6.

Voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en
appendages gelden de keurings- en herkeuringstermijnen van tabel 3.71d.
Tabel 3.71d: (Her)keuringstermijnen voor een stationaire bovengrondse opslagtank met
de daarbij behorende leidingen en appendages voor vloeistoffen van PGSklasse 2 tot en met PGS-klasse 4

Staal enkelwandig in gecertificeerde opvangbak

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

Zonder coating of niet v olledig gecoat

15 jaar

15 jaar

Volledig gecoat niet ov ereenkomstig BRL K790 of
BRL K779

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat ov ereenkomstig BRL K790 of
BRL K779

20 jaar

20 jaar

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

15 jaar

15 jaar

Staal dubbelwandig met lekdetectiepotsysteem
Zonder coating of niet v olledig gecoat
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Volledig gecoat niet ov ereenkomstig BRL K790 of
BRL K779

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat ov ereenkomstig BRL K790 of
BRL K779

20 jaar

20 jaar

Staal dubbelwandig met lekdetectie
overeenkomstig BRL K910

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

Zonder coating of niet v olledig gecoat

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat niet ov ereenkomstig BRL K790 of

20 jaar

20 jaar

Volledig gecoat ov ereenkomstig BRL K790 of
BRL K779

20 jaar

20 jaar

Kunststof enkelwandig in gecertificeerde
opvangbak

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

15 jaar

15 jaar

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

20 jaar

20 jaar

BRL K779

Kunststof dubbelwandig met lekdetectie
overeenkomstig BRL K910

7.

Een dubbelw andige stationaire bovengrondse opslagtank van staal of kunststof met de daarbij
behorende appendages en dubbelw andige leidingen w ordt jaarlijks op de goede w erking
gecontroleerd.

8.

Bij de bovengrondse opslagtank, bedoeld in het eerste lid, vindt een jaarlijkse controle plaats:
a. van de kathodische bescherming van ondergrondse leidingen;
b. van de lekdetectie van een dubbelw andige opslagtank en de dubbelw andige leidingen;
c. van de aarding en de potentiaalvereffening van de vul- en dampretourleiding indien in de
bovengrondse opslagtank vloeistoffen van PGS-klasse 1 en 2 zijn opgeslagen;
d. op de aanw ezigheid van water in een stalen bovengrondse opslagtank. In afw ijking van het
eerste lid kan de controle w orden uitgevoerd door een daartoe getraind persoon, met een
w aterzoekpasta die wordt aangebracht op de peilstok.

9.

Een bovengrondse opslagtank wordt bij herkeuring inw endig gereinigd en beoordeeld door
middel van betreding van de tank. Inw endige inspectie met behulp van een camera is toegestaan
bij een volledig inw endig gecoate tank, indien deze inspectie w ordt uitgevoerd overeenkomstig
BRL K903. Indien bij herkeuring een bovengrondse opslagtank niet kan w orden betreden of,
indien toegestaan, middels een camera-inspectie inw endig geïnspecteerd kan worden, wordt de
opslagtank af gekeurd. Het gebruik van de opslagtank is in geval van af keuring toegestaan tot de
uiterste herkeuringsdatum.

10. Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en
ongew one voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen
hiervan, bij maatw erkvoorschrift het derde lid niet van toepassing verklaren en toestaan dat een
opslagtank zich op een verdieping bevindt.
11. Bij een maatw erkvoorschrift als bedoeld in het tiende lid kunnen eisen w orden gesteld om de
toegankelijkheid van de opslagtank voor de brandbestrijding te borgen.
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12. In afw ijking van het achtste lid vindt de controle, bedoeld in onderdeel d van dat lid, eenmaal per
drie jaar plaats indien de opslagtank aantoonbaar is voorzien van een inw endige coating
overeenkomstig BRL K779 en die coating is aangebracht door een bedrijf dat daartoe is
gecertif iceerd op basis van BRL K790.
13. Indien tijdens de controle, bedoeld in het achtste lid, onderdeel d, w ater is aangetroffen, wordt dit
terstond verwijderd. Van het verwijderde water worden de elektrische geleidbaarheid en de
zuurgraad beoordeeld. Wanneer bij de derde opeenvolgende meting blijkt dat de zuurgraad en de
elektrische geleidbaarheid van het aangetroffen water buiten de normeisen vallen, w ordt een
inw endige inspectie van de bovengrondse opslagtank uitgevoerd. Indien een inw endige inspectie
noodzakelijk is, w ordt dit terstond gemeld aan het bevoegd gezag.
14. In afw ijking van het negende en dertiende lid is een inw endige beoordeling of inw endige inspectie
bij de keuring van een bovengrondse opslagtank niet noodzakelijk indien deze opslagtank
dubbelw andig is uitgevoerd met een lekdetectiesysteem in de w and.
15. Indien een bovengrondse opslagtank voor gasolie is geïnstalleerd voor het tijdstip van het van
toepassing w orden van paragraaf 3.4.9 op de inrichting is het derde lid niet van toepassing tot het
moment w aarop de eerstvolgende keuring behoort plaats te vinden.
16. Het bevoegd gezag kan aan een opslagtank als bedoeld in het vijf tiende lid bij
maatw erkvoorschrift eisen stellen om de toegankelijkheid van de opslagtank voor de
brandbestrijding te borgen.
Artikel 3.71e
De opslag van gasolie in mobiele bovengrondse opslagtanks inclusief de bijbehorende leidingen en
appendages, voldoet aan bijlage D van PGS 30.
Artikel 3.71f
1.

De opslag van gasolie, smeerolie en af gew erkte olie in bovengrondse opslagtanks vindt plaats
boven een lekbak.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op een opslagtank die dubbelw andig is uitgevoerd met een
systeem voor lekdetectie:
a. dat ten minste eenmaal per jaar w ordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig BRL
K903, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd.
b. volgens de BRL K796 dat ten minste eenmaal per maand w ordt gecontroleerd op goede
w erking. Bij het constateren van gebreken wordt het lekdetectiepotsysteem binnen een
periode van een maand hersteld. Eenmaal per jaar w ordt van de controle een aantekening in
het installatieboek gemaakt.

3.

De vulpunten en af tappunten van een bovengrondse opslagtank met gasolie, smeerolie en
af gew erkte olie zijn geplaatst boven een vloeistof dichte vloer of verharding of boven of in een
lekbak.

4.

De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.

5.

Het vierde lid is niet van toepassing op een opslagtank voor afgewerkte olie die handmatig of
onder vrij verval gevuld w ordt.

6.

Boven de lekbak, bedoeld in het eerste lid, vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen
plaats, indien die kunnen reageren met de stof fen in de bovengrondse opslagtank.

7.

Een opslagtank voor af gewerkte olie w ordt minimaal eenmaal per jaar geleegd.
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Artikel 3.71g
1.

De opslag van gasolie, smeerolie en af gew erkte olie in bovengrondse opslagtanks boven een
oppervlaktew aterlichaam vindt plaats boven een voorziening die zich rondom of onder de
opgeslagen stof fen bevindt en in staat is de bij normale bedrijf svoering gemorste of
w egspattende vloeistoffen op te vangen.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op een opslagtank die dubbelw andig is uitgevoerd met een
systeem voor lekdetectie:
a. dat ten minste eenmaal per jaar w ordt beoordeeld en is goedgekeurd overeenkomstig BRL
K903, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd;
b. volgens de BRL K796 dat ten minste eenmaal per maand w ordt gecontroleerd op goede
w erking. Bij het constateren van gebreken wordt het lekdetectiepotsysteem binnen een
periode van een maand hersteld. Eenmaal per jaar w ordt van de controle een aantekening in
het installatieboek gemaakt.

3.

De vulpunten en af tappunten van een bovengrondse opslagtank met gasolie, smeerolie en
af gew erkte olie boven een oppervlaktew aterlichaam zijn geplaatst boven of in een voorziening
die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en die de bij normale bedrijf svoering
gemorste of w egspattende vloeistoffen kan opvangen.

4.

De voorzieningen, bedoeld in het eerste en derde lid, zijn zodanig uitgevoerd dat:
a. gemorste of gelekte vloeistof fen effectief worden opgevangen en kunnen w orden opgeruimd;
b. er geen hemelw ater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelw ater regelmatig van of uit
de voorziening w ordt verwijderd.

5.

De voorzieningen, bedoeld in het eerste en derde lid, zijn bestand tegen de inw erking van de
opgeslagen stof fen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen.

6.

De voorziening, bedoeld in het eerste lid, heef t een opvangcapaciteit van ten minste 10% van de
inhoud van alle opgeslagen stoffen.

7.

De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.

8.

Het zevende lid is niet van toepassing op een opslagtank voor afgewerkte olie die handmatig of
onder vrij verval w ordt gevuld.

9.

Een opslagtank voor af gewerkte olie w ordt minimaal eenmaal per jaar geleegd.

Artikel 3.71h
1.

De artikelen 3.71d, 3.71f en 3.71g zijn niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met
gasolie, smeerolie of af gewerkte olie die niet op de vloer staat.

2.

Aan de in het eerste lid bedoelde bovengrondse opslagtanks die niet op de vloer staan, kan het
bevoegd gezag ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one
voorvallen, dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's
voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan,
maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot de plaats, de constructie, de keuring, de bodemen veiligheidsvoorzieningen van de opslagtank.

§ 3.4.10 Opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensie-inrichtingen
Artikel 3.54e
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan of bewerken van gevaarlijke stoffen van de ADR
klasse 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 of 1.6 binnen inrichtingen die in gebruik zijn bij de Nederlandse of een
bondgenootschappelijke krijgsmacht.
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Artikel 3.54f
Totdat voor inrichtingen die in gebruik zijn bij de Nederlandse of een bondgenootschappelijke
krijgsmacht een omgevingsvergunning voor een categorie van activiteiten als bedoeld in artikel 2.2a,
zevende lid, van het Besluit omgevingsrecht, is verleend, wordt voor de toepassing van artikel 3.54g
uitgegaan van de munitie-QRA, die is opgesteld volgens de regels, gesteld krachtens artikel 2.6.7 van
het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, en op grond w aarvan de op het tijdstip van
inw erkingtreding van artikel 3.54g geldende, krachtens artikel 2.6.5 van het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening aangew ezen veiligheidszones, zijn berekend.
Artikel 3.54g
1.

Gevaarlijke stof fen van de ADR klasse 1.1, 1.2 of 1.3 worden binnen inrichtingen die in gebruik
zijn bij de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht zodanig opgeslagen of
bew erkt dat:
a. de veiligheidszones van de activiteit niet groter zijn dan de veiligheidszones die volgen uit de
munitie-QRA;
b. de hoeveelheid gevaarlijke stof fen van de ADR klasse 1.1, 1.2 of 1.3 per opslagvoorziening
niet groter is dan de hoeveelheid die is gebruikt in de munitie-QRA die is ingediend bij de
aanvraag voor de laatst verleende omgevingsvergunning voor die activiteit, en
c. de bouw kundige staat van de voorzieningen waarin gevaarlijke stof fen van de ADR klasse
1.1 of 1.2 of meer dan 50 kilogram NEG van klasse 1.3 w orden opgeslagen gelijk is aan de
staat w aarvan is uitgegaan in de munitie-QRA die is ingediend bij de aanvraag voor de laatst
verleende omgevingsvergunning voor die activiteit.

2.

In of op elke voorziening voor het opslaan of bew erken van gevaarlijke stof fen van de ADR
klasse 1.1, 1.2 of 1.3 is duidelijk zichtbaar aangegeven welke hoeveelheid NEG per ADR klasse
volgens het eerste lid, onderdeel b, aanw ezig mag zijn.

3.

Indien sprake is van het gezamenlijk opslaan van de ADR klassen 1.1, 1.2 of 1.3, is de totale
hoeveelheid NEG niet groter dan de maximaal toegestane hoeveelheid van de klasse met de
meest dominante ef f ecten, vastgesteld in de munitie-QRA die is ingediend bij de aanvraag voor
de laatst verleende omgevingsvergunning voor die activiteit.

4.

In afw ijking van het derde lid is de totale hoeveelheid NEG van een gezamenlijke opslag van de
ADR klassen 1.2 en 1.3 niet groter dan de toegestane hoeveelheid van de ADR klasse 1.1, indien
de gezamenlijke opslag van de ADR klassen 1.2 en 1.3 kan reageren als ADR klasse 1.1.

5.

Bij het opslaan of bew erken van gevaarlijke stof fen v an de ADR klasse 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 of
1.6 binnen inrichtingen die in gebruik zijn bij de Nederlandse of een bondgenootschappelijke
krijgsmacht w ordt ten behoeve van het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongew one
voorvallen, dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico’s
voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan,
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 3.4.10.

Opslaan of bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen bij defensieinrichtingen

Artikel 3.71i
Aan artikel 3.54g, eerste lid, onder a, van het besluit w ordt in een inrichting van de Nederlandse of
bondgenootschappelijke krijgsmacht in ieder geval voldaan, indien:
a. het opslaan van ontplof bare stoffen of voorwerpen voldoet aan de bepalingen 4101, 6101, 6103,
6105, eerste volzin, 6107, 6151, eerste en tweede lid, 6152, eerste tot en met derde lid, 6153,
6158 tot en met 6161, 6301, 6302 en 6911 van de MP40-21;
b. het voorhanden hebben van ontplof bare stoffen of voorwerpen op een opstelplaats voldoet aan
de bepalingen 16103 tot en met 16107 van de MP40-21;
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c.

d.

het onderhoud aan of de modif icatie van ontplof bare stoffen of voorwerpen plaatsvindt volgens de
bepalingen 4101, 6101, 6103, 6105, eerste volzin, 6107, 6151, derde lid, 6152 eerste tot en met
derde lid, 6153, 6158 tot en met 6161, 6301, 6302 en 12102 van de MP40-21, en
incidenteel onderhoud of modif icatie van ontplof bare stoffen of voorwerpen plaatsvindt volgens
de bepalingen 13403 en 13405 van de MP40-21.

Artikel 3.71j
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als bedoeld in artikel
3.54g van het besluit w orden stoffen van ADR-klasse 1.3, in een hoeveelheid van ten hoogste 50
kilogram, en stoffen van ADR-klasse 1.4, 1.5 of 1.6 bij een inrichting die in gebruik is bij de
Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht opgeslagen:
a. overeenkomstig de bepalingen 9201 tot en met 9208 en 11301 tot en met 11303 van de MP
40-21, of
b. overeenkomstig artikel 3.71i, onder a.

2.

In afw ijking van het eerste lid w ordt bij een inrichting die in gebruik is bij de Nederlandse of een
bondgenootschappelijke krijgsmacht:
a. tot maximaal 25 kilogram vuurw erk en in beslag genomen vuurw erk met aan
consumentenvuurwerk vergelijkbare eigenschappen opgeslagen in ten minste een
brandveiligheidsopslagkast als bedoeld in voorschrift 3.10 van PGS 15 met een
brandw erendheid van ten minste 60 minuten;
b.
tot maximaal 50 kilogram noodsignalen van de ADR klasse 1.3, opgeslagen in een
brandcompartiment dan w el in een brandveiligheidsopslagkast als bedoeld in voorschrif t 3.10 van
PGS 15 met een brandw erendheid van ten minste 60 minuten.

§ 3.4.11 Op- en overslaan van verwijderd asbest
Artikel 3.54h
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het op- en overslaan van verwijderd asbest:
a. bij een inrichting w aar uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de w et, of
b. dat af komstig is van w erkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de
inrichting drijf t, in een hoeveelheid van ten hoogste 50 ton.

2.

Deze paragraaf is van overeenkomstige toepassing op een verwijderd asbesthoudend product.

Artikel 3.54i
1.

In het belang van het doelmatig beheer van af valstoffen wordt bij het op- en overslaan van asbest
ten minste voldaan aan het tw eede tot en met vierde lid.

2.

Het op- en overslaan van asbest geeft geen stofverspreiding die met het blote oog
w aarneembaar is.

3.

Asbest is uitsluitend aanw ezig in een container en verpakt in niet luchtdoorlatend
verpakkingsmateriaal van voldoende dikte en sterkte.

4.

Als de inrichtinghouder asbest van verschillende saneringen samenvoegt in een container, legt hij
per container vast van welke saneringen het asbest afkomstig is. De drijver van de inrichting
bew aart deze gegevens gedurende ten minste vijf jaar.

5.

Het vierde lid is niet van toepassing op asbest dat is ingenomen bij een inrichting w aar uitvoering
w ordt gegeven aan titel 10.4 van de w et.
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AFDELING 3.5 AGRARISCHE ACTIVITEITEN
§ 3.5.1 Telen of kweken van gewassen in een kas
Artikel 3.55
Deze paragraaf is van toepassing op het telen of kw eken van gew assen in een kas.
Artikel 3.56
1.

Een kas w aarin assimilatiebelichting w ordt toegepast, is aan de bovenzijde voorzien van een
lichtscherminstallatie w aarmee ten minste 98% van de lichtuitstraling kan w orden gereduceerd.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op een kas w aarin uitsluitend assimilatiebelichting w ordt
toegepast buiten de donkerteperiode.

3.

In afw ijking van het eerste lid is een kas w aarin assimilatiebelichting w ordt toegepast tot 1 januari
2017 aan de bovenzijde voorzien van een lichtscherminstallatie w aarmee ten minste 95% van de
lichtuitstraling kan w orden gereduceerd, indien deze lichtscherminstallatie is aangebracht voor 1
januari 2014.

4.

Het eerste lid is tot 1 januari 2018 niet van toepassing op een kas w aarin assimilatiebelichting
w ordt toegepast en waarbij het technisch of teelttechnisch redelijkerw ijs niet kan w orden gevergd
de bovenzijde te voorzien van een lichtscherminstallatie als bedoeld in dat lid.

5.

Het eerste en tw eede lid zijn tot 1 januari 2021 niet van toepassing op een kas, kleiner dan 2.500
vierkante meter, w aarin assimilatiebelichting w ordt toegepast.

6.

Op een kas als bedoeld in het vijf de lid is tot 1 januari 2021 paragraaf 1.5 van de bijlage bij het
Besluit landbouw milieubeheer zoals deze luidde tot 1 januari 2013 van toepassing.

7.

Het eerste en tw eede lid zijn tot 1 januari 2018 niet van toepassing op een inrichting w aar
kunstmatige belichting van gew assen wordt toegepast, gericht op de beïnvloeding van het
groeiproces van de gew assen, waarvan het geïnstalleerde elektrische vermogen op 1 januari
2013 minder bedraagt dan 20 Watt per vierkante meter.

Artikel 3.57
1.

Indien assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van ten minste 15.000 lux w ordt
toegepast, is vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang de bovenzijde
van de kas op een zodanige w ijze af geschermd dat ten minste 98% van de lichtuitstraling w ordt
gereduceerd.

2.

Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet
verzet, bij maatw erkvoorschrift buiten de donkerteperiode een ander percentage dan het
percentage, bedoeld in het eerste lid, vaststellen.

3.

Het eerste en tw eede lid zijn tot 1 januari 2021 niet van toepassing op een kas, kleiner dan 2.500
vierkante meter, w aarin assimilatiebelichting w ordt toegepast.

4.

Op een kas als bedoeld in het derde lid is tot 1 januari 2021 paragraaf 1.5 van de bijlage bij het
Besluit landbouw milieubeheer zoals deze luidde tot 1 januari 2013 van toepassing.

5.

Het eerste en tw eede lid zijn tot 1 januari 2018 niet van toepassing op een inrichting w aar
kunstmatige belichting van gew assen wordt toegepast, gericht op de beïnvloeding van het
groeiproces van de gew assen, waarvan het geïnstalleerde elektrische vermogen op 1 januari
2013 minder bedraagt dan 20 Watt per vierkante meter.

Artikel 3.58
1.

Indien assimilatiebelichting met een verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux w ordt
toegepast, is:
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a.

b.

gedurende de donkerteperiode die toepassing niet toegestaan, tenzij de bovenzijde op een
zodanige w ijze is af geschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 98% w ordt gereduceerd,
en
gedurende de nanacht die toepassing niet toegestaan, tenzij de bovenzijde op een zodanige
w ijze is af geschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 74% w ordt gereduceerd.

2.

Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet
verzet, bij maatw erkvoorschrift een ander percentage dan het percentage in het eerste lid, onder
b, vaststellen.

3.

Het eerste lid, onderdeel b, is tot 1 januari 2018 niet van toepassing op een kas w aarin
assimilatiebelichting w ordt toegepast en waarbij het technisch of teelttechnisch redelijkerw ijs niet
kan w orden gevergd de bovenzijde te voorzien van een lichtschermins tallatie als bedoeld in dat
onderdeel.

4.

In afw ijking van het eerste en tw eede lid is, indien assimilatiebelichting met een
verlichtingssterkte van minder dan 15.000 lux w ordt toegepast, tot 1 januari 2017 gedurende de
donkerteperiode die toepassing niet toegestaan, tenzij de bovenzijde op een zodanige w ijze is
af geschermd dat de lichtuitstraling met ten minste 95% w ordt gereduceerd.

5.

Het eerste en tw eede lid zijn tot 1 januari 2021 niet van toepassing op een kas, kleiner dan 2.500
vierkante meter, w aarin assimilatiebelichting w ordt toegepast.

6.

Op een kas als bedoeld in het vijf de lid is tot 1 januari 2021 paragraaf 1.5 van de bijlage bij het
Besluit landbouw milieubeheer zoals deze luidde tot 1 januari 2013 van toepassing.

7.

Het eerste en tw eede lid zijn tot 1 januari 2018 niet van toepassing op een inrichting w aar
kunstmatige belichting van gew assen wordt toegepast, gericht op de beïnvloeding van het
groeiproces van de gew assen, waarvan het geïnstalleerde elektrische vermogen op 1 januari
2013 minder bedraagt dan 20 Watt per vierkante meter.

Artikel 3.59
1.

Vanaf het tijdstip van zonsondergang tot het tijdstip van zonsopgang is de gevel van een kas
w aarin assimilatiebelichting w ordt toegepast op een zodanige wijze af geschermd dat de
lichtuitstraling op een af stand van ten hoogste 10 meter van die gevel met ten minste 95% w ordt
gereduceerd en de gebruikte lampen buiten de inrichting niet zichtbaar zijn.

2.

[Dit artikellid vervalt met ingang van 1 januari 2018]
Het eerste lid is tot 1 januari 2018 niet van toepassing op een inrichting w aar kunstmatige
belichting van gew assen wordt toegepast, gericht op de beïnvloeding van het groeiproces van de
gew assen, waarvan het geïnstalleerde elektrische vermogen op 1 januari 2013 minder bedraagt
dan 20 Watt per vierkante meter.

Artikel 3.60
1.

Bij het lozen uit het hemelw aterafvoersysteem van een kas, wordt ten minste voldaan aan het
tw eede tot en met vijf de lid.

2.

Het lozen in een vuilw aterriool is verboden.

3.

Het lozen anders dan in een vuilw aterriool is toegestaan.

4.

Indien bij het lozen, bedoeld in het derde lid, een hemelw ateropvangvoorziening aanw ezig is die
volledig is benut, w ordt het hemelw ater geloosd via een overstortvoorziening, die is aangebracht
vooraf gaand aan de hemelw ateropvangvoorziening.

5.

Het vierde lid is niet van toepassing, indien:
a. de opvangvoorziening, bedoeld in dat lid, een inhoud heef t van ten minste 3500 kubieke
meter per hectare teeltoppervlak;
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b.
c.
d.

de kas zodanig is gebouw d dat condenswater niet in het hemelw aterafvoersysteem kan
geraken;
in de kas gew asbeschermingsmiddelen of biociden zodanig w orden toegepast dat ze niet in
het hemelw aterafvoersysteem kunnen geraken, of
in de kas uitsluitend sprake is van biologische productiemethoden.

Artikel 3.61
1.

Bij het lozen van condenswater afkomstig van condensvorming aan de binnenzijde van de kas
dat via condensgootjes wordt verzameld, w ordt ten minste voldaan aan het tw eede en derde lid.

2.

Het lozen in een vuilw aterriool is verboden, indien in de kas gew asbeschermingsmiddelen of
biociden w orden toegepast.

3.

Het lozen anders dan in een vuilw aterriool is toegestaan, indien condensw ater afkomstig is van
een kas:
a. w aarin geen gew asbeschermingsmiddelen of biociden w orden toegepast, of
b. w aarin uitsluitend sprake is van biologische productiemethoden.

Artikel 3.62
1.

Bij het lozen van af valw ater afkomstig van het reinigen van de buitenkant van een kas w ordt ten
minste voldaan aan tw eede tot en met vierde lid.

2.

Het lozen in een vuilw aterriool is verboden.

3.

Het lozen anders dan in een vuilw aterriool is toegestaan.

4.

Bij het lozen in een oppervlaktew aterlichaam vindt geen visuele verontreiniging plaats.

Artikel 3.63
1.

Het
a.
b.
c.

in een oppervlaktew aterlichaam lozen van:
spoelw ater van filters van een waterdoseringsinstallatie;
af valw ater dat bloemvoorbehandelingsmiddelen uitsluitend op basis van actief chloor bevat;
drainagew ater afkomstig van een teelt w aarbij gew assen op een bodem groeien die in
verbinding staat met de ondergrond;
d. drainw ater;
e. af valw ater afkomstig van het spuiten of schrobben van vloeren, niet zijnde vloeren van
ruimten w aar gew asbeschermingsmiddelen of biociden w orden aangemaakt;
f . reinigingsw ater van leidingen, druppelaars en slangen die onderdeel uitmaken van het
systeem w aarmee voedingsw ater aan het gew as wordt toegediend;
g. condensw ater van stoomleidingen en condensw ater van verwarmingsketels;
h. condensw ater van warmtekrachtinstallaties, of
i.
af valw ater afkomstig van het bij opkw eekbedrijven doorspoelen van substraatblokken die
bestemd zijn voor de opkw eek van uitgangsmateriaal;
is toegestaan, indien ten minste:
1°. het perceel w aar het afvalw ater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilw aterriool of
zuiveringtechnisch werk, waarop geloosd kan worden, en de af stand tot het dichtstbijzijnde
vuilw aterriool w aarop kan w orden aangesloten en geloosd, meer dan 40 meter bedraagt, of
2°. het lozen, bedoeld onder a tot en met j, in een vuilw aterriool, w aarop het perceel w aar het
af valw ater vrijkomt is aangesloten, gelet op de capaciteit van dat vuilw aterriool niet volledig
mogelijk is.

2.

De af stand, genoemd in het eerste lid, onderdeel 1°, w ordt berekend:
a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalw ater vrijkomt, en
b. langs de kortste lijn w aarlangs de af voerleidingen zonder overwegende bezw aren kunnen
w orden aangelegd.
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3.

In afw ijking van het eerste lid, onderdeel 1°, kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift een
grotere af stand vaststellen dan de af stand, genoemd in dat onderdeel, w aarbij de af stand niet
meer dan 10 meter per 0,1 hectare teeltoppervlak bedraagt en wordt berekend overeenkomstig
het tw eede lid.

4.

In een geval bedoeld in het eerste lid, onder 2°:
a. w ordt, voorafgaand aan het lozen in een oppervlaktew aterlichaam de af voercapaciteit van
het vuilw aterriool optimaal benut, en
b. vindt lozen in dat vuilw aterriool plaats in een bij ministeriële regeling aangegeven volgorde.

5.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift dan wel bij gemeentelijke verordening een
andere volgorde bepalen, dan de volgorde aangegeven in de minist eriële regeling, bedoeld in het
vierde lid, onderdeel b.

6.

Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het vierde lid, onderdeel a, maatw erkvoorschriften
stellen ten aanzien van:
a. de per tijdseenheid te lozen hoeveelheid;
b. voorzieningen die gespreide af voer in het vuilw aterriool mogelijk maken, of
c. een buf f ervoorziening met een inhoud van ten hoogste 50 kubieke meter per hectare.

7.

Indien met toepassing van het eerste lid, het lozen in een oppervlaktew aterlichaam is toegestaan,
zijn op dat lozen de artikelen 3.66 en 3.71 van overeenkomstige toepassing.

8.

In afw ijking van het tw eede lid, onderdeel a, w ordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilw aterriool
of zuiveringstechnisch werk bij voortzetting van het lozen van afvalw ater in het
oppervlaktew aterlichaam dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar
het af valw ater vrijkomt.

Artikel 3.64
1.

Indien het op grond van artikel 3.63, eerste lid, is toegestaan drainagew ater afkomstig van de
teelt w aarbij gew assen op materiaal groeien dat in verbinding staat met de ondergrond in een
oppervlaktew aterlichaam te lozen vanaf een perceel dat voor 1 november 1994 niet voor
glastuinbouw activiteiten werd gebruikt, kan het bevoegd gezag, indien het belang van de
bescherming van het milieu daartoe noodzaakt, in afwijking van artikel 3.63, eerste, derde, zesde
of zevende lid, bij maatw erkvoorschrift eisen stellen w aarmee het lozen w ordt voorkomen of
verder wordt beperkt, dan met toepassing van dat artikel het geval zou zijn.
Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

2.

Indien het op grond van artikel 3.63, eerste lid, is toegestaan drainw ater in een
oppervlaktew aterlichaam te lozen vanaf een perceel dat voor 1 november 1994 niet voor het
telen of kw eken van gew assen in een kas w erd gebruikt, kan het bevoegd gezag, indien het
belang van de bescherming van het milieu daartoe noodzaakt, in afwijking van artikel 3.63,
eerste, derde, zesde of zevende lid, met betrekking tot dat lozen bij maatw erkvoorschrift eisen
stellen w aarmee het lozen w ordt voorkomen of verder wordt beperkt, dan met toepassing van dat
artikel het geval zou zijn.
Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

3.

Voor het lozen in een oppervlaktew aterlichaam van drainagew ater afkomstig van de teelt w aarbij
gew assen op materiaal groeien dat in verbinding staat met de ondergrond vanaf een perceel dat
voor 1 november 1994 niet voor glastuinbouw activiteiten werd gebruikt, waarvoor tot het van
toepassing w orden van het eerste lid op dat lozen, een vergunning op grond van artikel 1 van de
Wet verontreiniging oppervlaktew ateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van de
Waterw et in werking en onherroepelijk w as, worden de voorschrif ten van die vergunning
aangemerkt als maatw erkvoorschriften, mits de voor schrif ten van die vergunning vallen binnen
de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatw erkvoorschrif ten op grond van
het eerste lid.

195

4.

Voor het lozen in een oppervlaktew aterlichaam van drainw ater vanaf een perceel dat voor 1
november 1994 niet voor glastuinbouw activiteiten werd gebruikt, waarvoor tot het van toepassing
w orden van het tweede lid op dat lozen, een vergunning op grond van artikel 1 van de Wet
verontreiniging oppervlaktew ateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van de
Waterw et in werking en onherroepelijk w as, worden de voorschrif ten van die vergunning
aangemerkt als maatw erkvoorschriften, mits de voorschrif ten van die vergunning vallen binnen
de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatw erkvoorschrif ten op grond van
het tw eede lid.

Artikel 3.65
Onverminderd de artikelen 3.56 tot en met 3.64, w ordt bij substraatteelt in een kas voldaan aan de
artikelen 3.66 tot en met 3.69.
Artikel 3.66
1.

Bij het lozen van drainw ater wordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en met het tiende lid.

2.

Voor de gietw atervoorziening:
a. is een hemelw ateropvangvoorziening van ten minste 500 kubieke meter per hectare
teeltoppervlak aanw ezig en in gebruik, of
b. w ordt water met een natriumgehalte gebruikt dat gelijkw aardig is aan dat van hemelw ater.

3.

Voor het recirculeren van drainw ater is een recirculatiesysteem aanw ezig en in gebruik.

4.

De hoeveelheid totaal stikstof in het te lozen drainw ater bedraagt in kilogram totaal stikstof per
hectare teeltoppervlak per jaar niet meer dan de in tabel 3.66 per categorie van gew assen
genoemde w aarden:
Tabel 3.66
Maximale hoeveelheid totaal stikstof in het te lozen drainwater in kilogram per hectare
teeltoppervlak, per categorie van gewassen, per jaar
Categorie van
gewassen

2012, 2013 en 2014

2015, 2016 en 2017

2018 en volgende jaren

Categorie 1

25

25

25

Categorie 2

50

33

25

Categorie 3

75

50

38

Categorie 4

100

67

50

Categorie 5

125

83

67

Categorie 6

150

100

75

Categorie 7

200

133

100

Categorie 8

250

167

125

Categorie 9

300

200

150

5.

Bij ministeriële regeling w ordt de indeling van gew assen in de categorieën, bedoeld in tabel 3.66,
vastgesteld.

6.

De hoeveelheid totaal stikstof , bedoeld in het vierde lid, w ordt berekend door de in een jaar
geloosde hoeveelheid drainw ater te vermenigvuldigen met het daarin aanw ezige gehalte aan
nitraatstikstof en ammoniumstikstof . Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels w orden
gesteld over het berekenen van het gehalte aan totaal stikstof.

7.

Het tw eede en derde lid zijn niet van toepassing indien bij het lozen van drainw ater de
hoeveelheid totaal stikstof , bedoeld in het vierde lid, niet meer bedraagt dan 25 kilogram.
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8.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift het tweede en derde lid niet van toepassing
verklaren, indien de maatregelen, bedoeld in die leden niet doelmatig zijn.
Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

9.

Het tw eede, derde en vierde lid, zijn niet van toepassing, indien het totale teeltoppervlak binnen
de inrichting w aarop telen of kw eken van gewassen in een kas plaatsvindt, kleiner is dan 2.500
vierkante meter.

10. Het te lozen drainw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.
Artikel 3.67
1.

De volgende gegevens worden gemeten of berekend en geregistreerd:
a. de hoeveelheid drainw ater in kubieke meter die w ordt geloosd en de hoeveelheid
voedingsw ater die wordt toegediend;
b. het gehalte aan nitraatstikstof en ammoniumstikstof en totaal f osfor, natrium en de
geleidingsw aarde in het drainw ater, en
c. het gew as of de gew assen die w orden geteeld, het teeltoppervlak en de teeltperiode per
gew as.

2.

Indien op grond van artikel 3.63, eerste lid, drainw ater zowel in het vuilw aterriool als in een
oppervlaktew aterlichaam w ordt geloosd, kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoors chrift bepalen
dat beide hoeveelheden w orden gemeten en geregistreerd overeenkomstig het eerste lid.

3.

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels w orden gesteld over het meten, berekenen en
registreren, bedoeld in het eerste lid.

4.

De resultaten van de metingen, berekeningen en registraties, bedoeld in het eerste lid, en van de
metingen en registraties, bedoeld in het tw eede lid, w orden gedurende 5 jaren bew aard en op
een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag overgelegd.

Artikel 3.68
1.

Jaarlijks voor 1 mei w ordt aan het bevoegd gezag een rapportage met de volgende gegevens
overgelegd:
a. de gegevens, bedoeld in artikel 3.67, eerste en tweede lid, over het aan die datum
vooraf gaande kalenderjaar;
b. de maximaal toegestane hoeveelheid totaal stikstof , bedoeld in artikel 3.66, vierde lid, over
het aan die datum voorafgaande kalenderjaar, berekend aan de hand van de gegevens,
bedoeld in onderdeel a;
c. de hoeveelheid totaal stikstof , bedoeld in artikel 3.66, vierde lid, over het aan die datum
vooraf gaande kalenderjaar, berekend aan de hand van de gegevens, bedoeld in onderdeel
a, en
d. de hoeveelheid totaal f osfor in het geloosde drainw ater per hectare teeltoppervlak over het
aan die datum voorafgaande kalenderjaar, berekend aan de hand van de gegevens, bedoeld
in onderdeel a.

2.

Bij ministeriële regeling w orden nadere regels gesteld over de rapportage, bedoeld in het eerste
lid.

Artikel 3.69
In afw ijking van de artikelen 3.67 en 3.68 kan het bevoegd gezag, indien het meten, berekenen,
registreren of rapporteren, bedoeld in die artikelen niet doelmatig zijn, bij maatw erkvoorschrift een
andere w ijze van meten, berekenen, registreren en rapporteren bepalen.
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Artikel 3.70
Onverminderd de artikelen 3.56 tot en met 3.64 w ordt bij het telen in een kas, w aarbij gew assen op
materiaal groeien dat in verbinding staat met de ondergrond, voldaan aan de artikelen 3.71 tot en met
3.74.
Artikel 3.71
1.

Voor de gietw atervoorziening:
a. is een hemelw ateropvangvoorziening van ten minste 500 kubieke meter per hectare
teeltoppervlak aanw ezig en in gebruik, of
b. w ordt water gebruikt met een natriumgehalte dat gelijkw aardig is aan dat van hemelw ater.

2.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift het eerste lid niet van toepassing verklaren,
indien de maatregelen, bedoeld in dat lid, niet doelmatig zijn.
Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

3.

Bij ministeriële regeling w orden per gewas of gewasgroep de maximaal toegestane
hoeveelheden aan totaal stikstof en totaal f osfor in kilogram per hectare per jaar vastgesteld.

4.

De hoeveelheden toe te dienen w ater en meststoffen zijn af gestemd op de behoef te van het
gew as, waarbij rekening is gehouden met de relevante specifieke teeltomstandigheden en
w aarbij de hoeveelheden, bedoeld in het derde lid, niet w orden overschreden.

5.

Voor het doorspoelen van de grond bij een volgteelt van bladgroentegew assen wordt ten hoogste
3000 kubieke meter w ater per hectare gestoomde grond gebruikt.

6.

Bij het lozen van drainagew ater geldt ten minste dat:
a. voor het recirculeren daarvan een recirculatiesysteem aanw ezig en in gebruik is, en
b. het te lozen drainagew ater op een doelmatige w ijze kan w orden bemonsterd.

7.

In afw ijking van het zesde lid, onderdeel a, behoef t geen recirculatiesysteem aanw ezig te zijn,
indien hergebruik van het drainagew ater niet doelmatig is.

8.

Het eerste lid en het zesde lid, onderdeel a, zijn niet van toepassing indien het totale
teeltoppervlak binnen de inrichting w aarop telen of kweken van gew assen in een kas plaatsvindt,
kleiner is dan 2.500 vierkante meter.

Artikel 3.72
1.

De volgende gegevens ten aanzien van de teelt w orden gemeten of berekend en geregistreerd:
a. de hoeveelheid voedingsw ater in kubieke meter die w ordt toegediend;
b. de hoeveelheid drainagew ater in kubieke meter die w ordt hergebruikt;
c. de hoeveelheid drainagew ater in kubieke meter die w ordt geloosd;
d. het gehalte aan nitraatstikstof en ammoniumstikstof en totaal f osfor in het te lozen
drainagew ater;
e. per gew as of groep van gewassen met eenzelf de bemestingsniveau, het gehalte aan totaal
stikstof en totaal fosfor in de bodem op basis van een representatief grondmonster;
f . na elk gebruik de hoeveelheid in kilogram per hectare toegediende meststoffen onder
vermelding van de samenstelling van de meststof ;
g. het gew as of de gew assen die w orden geteeld en het teeltoppervlak per gew as en de
teeltperiode, en
h. jaarlijks de op 1 januari aanw ezige meststoffen onder vermelding van de merknaam zoals
die op de verpakking is vermeld, de naam en het adres van de leveranciers en de
hoeveelheid, uitgedrukt in kilogrammen of liters.

2.

Indien op grond van artikel 3.63, eerste lid, drainagew ater zowel in het vuilw aterriool als in een
oppervlaktew aterlichaam w ordt geloosd, kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift bepalen
dat beide hoeveelheden w orden gemeten en geregistreerd overeenkomstig het eerste lid.
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3.

Bij ministeriële regeling w orden nadere regels gesteld over het meten, berekenen en registreren.

4.

De resultaten van de metingen, berekeningen, en registraties, bedoeld in het eerste lid en van de
metingen en registraties, bedoeld in het tw eede lid, w orden gedurende 5 jaren bew aard en op
een daartoe strekkend verzoek aan het bevoegd gezag overgelegd.

Artikel 3.73
1.

Jaarlijks voor 1 mei w ordt aan het bevoegd gezag een rapportage met de volgende gegevens
overgelegd:
a. de gegevens, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdelen c, d en g, en tw eede lid, over het
aan die datum voorafgaande kalenderjaar;
b. de berekende hoeveelheid toegediende totaal stikstof en totaal fosfor per vierkante meter
over het aan die datum vooraf gaande kalenderjaar, uitgaande van de gegevens,
geregistreerd op grond van artikel 3.72, eerste lid, onderdelen f en g.
c. de berekende hoeveelheid totaal stikstof en totaal f osfor in het drainagew ater die over het
aan die datum voorafgaande kalenderjaar is geloosd, uitgaande van de gegevens die zijn
geregistreerd op grond van artikel 3.72, eerste lid, onderdelen c, d en g.

2.

Bij ministeriële regeling w orden nadere regels gesteld over de rapportage.

3.

Op een daartoe strekkend verzoek van het bevoegd gezag wordt een verantwoording over de
hoeveelheid toegediende meststof fen en water, bedoeld in artikel 3.71, vierde lid, overgelegd.

4.

Het bevoegd gezag kan het met oog op de verantw oording, bedoeld in het derde lid, bij
maatw erkvoorschrift aanvullende onderzoeksverplichtingen opleggen ter verantwoording van het
meststof fen- en watergebruik.

Artikel 3.74
In afw ijking van de artikelen 3.72 en 3.73 kan het bevoegd gezag, indien het meten, berekenen,
registreren of rapporteren, bedoeld in die artikelen niet doelmatig is, bij maatw erkvoorschrift een
andere w ijze van meten, berekenen, registreren of rapporteren bepalen.
Artikel 3.74a
Indien op 1 april 2002 door middel van een systeem van onderbemaling w erd gerecirculeerd, en:
a. recirculatie plaatsvindt door middel van een drainagestelsel met verzamelput en af voer naar een
centrale opvang waarin het drainwater wordt verwerkt;
b. een drainagekoker gelegen is op een diepte van ten hoogste 0,25 m boven de gemiddelde
grondw aterstand en ten hoogste 1,25 m onder het maaiveld;
c. ten hoogste 10% van de totale hoeveelheid drainw ater naar de bodem sijpelt;
d. door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige is beoordeeld of aan de in de
onderdelen a tot en met c genoemde criteria w ordt voldaan en een bew ijs van de beoordeling,
af gegeven door of namens degene die de beoordeling heef t uitgevoerd, binnen de inrichting
w ordt bewaard:
w ordt het lozen van drainw ater in de bodem aangemerkt als het lozen van drainw ater waarvoor een
maatw erkvoorschrift als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, is vastgesteld.

§ 3.5.1.

Telen of kweken van gewassen in een kas

Artikel 3.72
1.

Voor het meten van:
a. de hoeveelheid drainw ater, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid, van het besluit;
b. de hoeveelheid voedingsw ater, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel a, van het
besluit;
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c.
d.

de hoeveelheid drainagew ater, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel b, van het
besluit, en
de hoeveelheid drainagew ater, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel c, van het
besluit,
is een doelmatige volumemeter geïnstalleerd.

2.

Een volumemeter w ordt ten minste eenmaal per drie jaar op de goede w erking gecontroleerd en
onderhouden door een deskundige op het gebied van volumemeters.

3.

Een bew ijs van de controle en het onderhoud is binnen de inrichting aanw ezig.

4.

Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu daartoe
noodzaakt, bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan de verzegeling van de volumemeter.

Artikel 3.73
De rapportage, bedoeld in de artikelen 3.68, eerste lid, en 3.73, eerste lid, van het besluit vindt plaats
met gebruikmaking van het model dat is opgenomen in bijlage 6.
Artikel 3.74
De volgorde van lozen, bedoeld in artikel 3.63, vierde lid, onderdeel b, van het besluit is:
a.

huishoudelijk af valw ater;

b.

af valw ater afkomstig van het spuiten of schrobben van vloeren, niet zijnde vloeren van ruimten
w aar gewasbeschermingsmiddelen of biociden w orden aangemaakt;

c.

spoelw ater van filters van een waterdoseringsinstallatie;

d.

terugspoelw ater van een ontijzeringsinstallatie;

e.

spoelw ater van ionenw isselaars;

f.

af valw ater dat bloemvoorbehandelingsmiddelen uitsluitend op basis van actief chloor bevat;

g.

drainagew ater afkomstig van een teelt w aarbij gew assen op een bodem groeien die in verbinding
staat met de ondergrond;

h.

drainw ater;

i.

ketelspuiw ater;

j.

af valw ater afkomstig van het wassen van in de kas geteelde groenteproducten;

k.

reinigingsw ater van leidingen, druppelaars en slangen die onderdeel uitmaken van het systeem
w aarmee voedingsw ater aan het gew as wordt toegediend;

l.

spoelw ater van fusten;

m.

condensw ater van warmtekrachtinstallaties;

n.

af valw ater afkomstig van het bij opkw eekbedrijven doorspoelen van substraatblokken die
bestemd zijn voor de opkw eek van uitgangsmateriaal;

o.

condensw ater van stoomleidingen en condensorwater van verwarmingsketels;

p.

ander af valw ater dan bedoeld in de onderdelen a tot en met o.

Artikel 3.75
De indeling van gew assen, bedoeld in artikel 3.66, vijf de lid, van het besluit is de indeling, zoals
opgenomen in tabel 3.75.
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Tabel 3.75 Categorie-indeling van gewassen
Categorie v an gewassen

Gewassen

Categorie 1

Ov erige groenten

Categorie 2

Anthurium, kuipplanten, perkplanten

Categorie 3

Orchidee (Cy mbidium)

Categorie 4

Tulp, eenjarige zomerbloeiers

Categorie 5

Tomaat, kruiden

Categorie 6

komkommer
potplant, uitgangsmateriaal sierteelt
ov erig sierteelt

Categorie 7

aardbei, aubergine, paprika

Categorie 8

Gerbera
Roos, uitgangsmateriaal groenten

Categorie 9

Phalaenopsis, ov erige potorchidee

Artikel 3.76
1.

Het meten van de hoeveelheid drainw ater die w ordt geloosd en de hoeveelheid voedingsw ater
die w ordt toegediend, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid, onderdeel a, van het besluit vindt plaats
bij ieder lozingspunt.

2.

Het registreren van de hoeveelheid drainw ater die w ordt geloosd en de hoeveelheid
voedingsw ater die is toegediend, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid, onderdeel a, van het besluit
vindt plaats per periode van vier w eken, beginnend op dag 1 v an w eek 1.

3.

Het meten en registreren van het gehalte aan totaal stikstof en totaal fosfor, natrium en de
geleidingsw aarde in het drainw ater, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid, onderdeel b, van het
besluit vindt ten minste een keer per periode van acht weken plaats, beginnend op dag 1 van
w eek 1 en ten minste een keer in de w eken 49 tot 52.

4.

De af w ijking van de nauw keurigheid van de instrumenten die w orden gebruikt voor het meten van
de hoeveelheden, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogste tien procent.

5.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan:
a. de uitvoering van het meten van de hoeveelheid drainw ater die w ordt geloosd en de
hoeveelheid voedingsw ater die w ordt toegediend, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid,
onderdeel a, van het besluit,
b. het registreren van de hoeveelheid drainw ater die w ordt geloosd en de hoeveelheid
voedingsw ater die is toegediend, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid, onderdeel a, van het
besluit, en
c. het meten en registreren van het gehalte aan totaal stikstof en totaal fosfor, natrium en de
geleidingsw aarde in het drainw ater, bedoeld in artikel 3.67, eerste lid, onderdeel b, van het
besluit.

Artikel 3.77
1.

De maximaal toegestane hoeveelheden aan totaal stikstof, bedoeld in artikel 3. 71, derde lid, van
het besluit zijn de hoeveelheden genoemd in tabel 3.77a.
Tabel 3.77a Ten hoogste toegestaan verbruik van stikstof
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Gewas / gewasgroep

Ten hoogste toegestaan v erbruik in kg N / ha / jr

Sierteelt

(Bloemisterij)
Alstroemeria belicht

2500

Alstroemeria onbelicht

2000

Amary llis

1500

Anjer

1500

Chry sant belicht en onbelicht

2500

Freesia

1500

Iris belicht en onbelicht

1000

Lelie belicht en onbelicht

1250

Lisianthus belicht en onbelicht

2500

Snijgroen

1000

Zomerbloemen jaarrondteelt

2500

Zomerbloemen ov erig

1000

Sierteelt ov erig

1000

Fruit

1000

Sla

2000

Bladgewassen ov erig

2000

Radijs

1500

Vruchtgroenten

2000

Groenten ov erig

1000

2.

De maximaal toegestane hoeveelheden aan totaal f osfor, bedoeld in artikel 3.71, derde lid,
van het besluit zijn de hoeveelheden genoemd in tabel 3.77b.

Tabel 3.77b Ten hoogste toegestaan verbruik van fosfor
Gewas / gewasgroep

Ten hoogste toegestaan v erbruik in kg P / ha / jr.

Sierteelt

(Bloemisterij)
Alstroemeria belicht en onbelicht

350

Amary llis

550

Anjer

350
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Chry sant belicht en onbelicht

350

Freesia

350

Iris belicht

350

Iris onbelicht

150

Lelie belicht

350

Lelie onbelicht

150

Lisianthus belicht en onbelicht

350

Snijgroen

750

Zomerbloemen jaarrondteelt

550

Zomerbloemen ov erig

350

Sierteelt ov erig

350

Fruit

150

Sla

350

Bladgewassen ov erig

750

Radijs

350

Vruchtgroenten

550

Groenten ov erig

150

Artikel 3.78
1.

Het meten van de hoeveelheid drainagew ater die w ordt geloosd, bedoeld in artikel 3.72, eerste
lid, onderdeel c, van het besluit vindt plaats bij een representatief lozingspunt.

2.

Het registreren van:
a. de hoeveelheid voedingsw ater die w ordt toegediend, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid,
onderdeel a, van het besluit;
b. de hoeveelheid drainagew ater die w ordt hergebruikt, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid,
onderdeel b, van het besluit, en
c. de hoeveelheid drainagew ater die w ordt geloosd, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid,
onderdeel c, van het besluit,
vindt per periode van vier w eken plaats, beginnend op dag 1 van w eek 1.

3.

Het meten en registreren van het gehalte aan totaal stikstof en totaal fosfor in het te lozen
drainagew ater, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel d, van het besluit vindt bij een
representatief lozingspunt ten minste een keer per periode van dertien weken plaats, beginnend
op dag 1 van w eek 1.

4.

De af w ijking van de nauw keurigheid van de instrumenten die w orden gebruikt voor het meten van
de hoeveelheid, bedoeld in het eerste lid, bedraagt ten hoogst e tien procent.

5.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan de uitvoering van het meten of
berekenen en registreren van de hoeveelheid:
a. voedingsw ater die wordt toegediend, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel a, van het
besluit;
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b.
c.

drainagew ater die w ordt hergebruikt, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel b, van het
besluit, en
drainagew ater die w ordt geloosd, bedoeld in artikel 3.72, eerste lid, onderdeel c, van het
besluit.

6.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan het meten en registreren,
bedoeld in het derde lid.

7.

Om de behoef te van de gew assen, genoemd in artikel 3.77 te bepalen, w ordt per gew as of groep
van gew assen met hetzelf de bemestingsniveau:
a. ten minste eenmaal per kw artaal een representatief grondmonster genomen en de
hoeveelheid totaal stikstof en totaal f osfor bepaald;
b. de hoeveelheid toegediende meststoffen geregistreerd onder vermelding van de
samenstelling van de meststof en de oppervlakte die w ordt bemest, en
c. de hoeveelheid toegediende totaal stikstof en totaal f osfor per oppervlakte-eenheid per jaar
geregistreerd.

8.

Het verbruik aan totaal stikstof en totaal f osfor wordt uitgedrukt in kilogrammen totaal stikstof en
totaal f osfor en berekend door voor iedere te onderscheiden samenstelling van de meststoffen
het verbruik van totaal stikstof en totaal f osfor te berekenen en vervolgens de som van de
uitkomsten van die berekeningen te nemen.

§ 3.5.2 Telen en kweken van gewassen in een gebouw, anders dan in een kas
Artikel 3.75
Deze paragraaf is van toepassing op het telen of kw eken van gew assen in een gebouw , anders dan in
een kas.
Artikel 3.76
1.

Bij het lozen van af valw ater als gevolg van het telen of kw eken van gew assen in een gebouw ,
anders dan in een kas, w ordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en met vijf de lid.

2.

Lozen in een oppervlaktew aterlichaam is toegestaan, indien:
a. het perceel w aar het afvalw ater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilw aterriool, waarop
geloosd kan w orden en de af stand tot het dichtstbijzijnde vuilw aterriool of zuiveringtechnisch
w erk waarop kan worden aangesloten en geloosd meer dan 40 meter bedraagt, of
b. het af valw ater afkomstig is van een teelt w aarbij geen gew asbeschermingsmiddelen of
biociden w orden gebruikt, van een ruimte w aarin geen gew asbeschermingsmiddelen of
biociden w orden toegepast of van een ruimte w aarin uitsluitend sprake is van biologische
productiemethoden, en
c. in het te lozen af valw ater, bedoeld in de onderdelen a en b:
1°. het gehalte aan onopgeloste stoffen ten hoogste 100 milligram per liter bedraagt,
2°. het gehalte aan chemisch zuurstof verbruik ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt,
en
3°. het gehalte aan biochemisch zuurstof verbruik ten hoogste 60 milligram per liter
bedraagt.

3.

De af stand, genoemd in het tw eede lid, onderdeel a, w ordt berekend:
a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalw ater vrijkomt, en
b. langs de kortste lijn w aarlangs de af voerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen
w orden aangelegd.

4.

Bij het lozen van af valw ater in een vuilw aterriool, bedraagt het gehalte aan onopgeloste stoffen
ten hoogste 300 milligram per liter.
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5.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

6.

In afw ijking van het derde lid, onderdeel a, w ordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilw aterriool
of zuiveringstechnisch werk bij voortzetting van het lozen van afvalw ater in het
oppervlaktew aterlichaam dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar
het af valw ater vrijkomt.

Artikel 3.77
1.

In afw ijking van artikel 3.76 w ordt bij het lozen van af valw ater als gevolg van het circuleren van
w ater door trekbakken waarin witlof pennen staan voor de groei van witlof stronken of als gevolg
van het broeien van bolgew assen, ten minste voldaan aan het tw eede tot en met het zesde lid.

2.

Het af valw ater wordt hergebruikt totdat het water niet langer geschikt is om als procesw ater te
w orden gebruikt.

3.

Het lozen van af valw ater in een oppervlaktew aterlichaam is toegestaan, indien:
a. het af valw ater afkomstig is van een teelt w aarbij geen gew asbeschermingsmiddelen of
biociden w orden gebruikt of het proceswater afkomstig is van uitsluitend biologische
productiemethoden, en
b. het gehalte aan onopgeloste stoffen ten hoogste 100 milligram per liter bedraagt.

4.

Bij het lozen van af valw ater in een vuilw aterriool bedraagt het gehalte aan onopgeloste stoffen
ten hoogste 300 milligram per liter.

5.

Het lozen van af valw ater op of in de bodem is toegestaan, indien het af valw ater gelijkmatig w ordt
verspreid over de onverharde bodem.

6.

Het in een oppervlaktew aterlichaam of een vuilw aterriool te lozen af valw ater kan op een
doelmatige w ijze worden bemonsterd.

§ 3.5.3 Telen van gewassen in de open lucht
Artikel 3.78
1.

De artikelen 3.79 tot en met 3.83 zijn van toepassing op het gebruik van
gew asbeschermingsmiddelen bij de teelt van gew assen in de open lucht binnen een af stand van
14 meter vanaf de insteek van een oppervlaktew aterlichaam.

2.

De artikelen 3.84, 3.85 en 3.87 zijn van toepassing op het gebruik van mestst offen bij de teelt van
gew assen in de open lucht.

3.

Artikel 3.88 is van toepassing op het telen van gew assen in de open lucht.

4.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt in uiterw aarden en buitendijkse gebieden onder
'oppervlaktew aterlichaam' verstaan: beddingen waarin ten tijde van het lozen een aan het
aardoppervlak en de openlucht grenzende watermassa voorkomt.

Artikel 3.79
1.

Bij het op een andere w ijze dan met behulp van een w erk lozen van
gew asbeschermingsmiddelen in een oppervlaktew aterlichaam w ordt ten minste voldaan aan het
tw eede tot en met achtste lid.

2.

Langs een oppervlaktew aterlichaam w ordt een teeltvrije zone aangehouden.

3.

De teeltvrije zone w ordt gemeten vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam en strekt
zich, met uitzondering van de teelt van grasland, uit tot het hart van de buitenste planten van de
te telen gew assen.

4.

In afw ijking van het tw eede lid hoef t geen teeltvrije zone te w orden aangehouden grenzend aan
gegraven w aterlopen die:
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a.
b.

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

5.

Binnen een teeltvrije zone w orden geen gew asbeschermingsmiddelen gebruikt met apparatuur
voor het druppelsgew ijs gebruiken van gew asbeschermingsmiddelen, met uitzondering van
pleksgew ijze onkruidbestrijding met een af geschermde spuitdop.

6.

In afw ijking van het vijf de lid is het gebruik van gew asbeschermingsmiddelen op overhangend
loof met een maximale omvang van een halve gew asrij toegestaan, indien geen gebruik w ordt
gemaakt van naar een oppervlaktew aterlichaam gerichte apparatuur.

7.

In afw ijking van het tw eede lid hoef t geen teeltvrije zone te w orden aangehouden, aangrenzend
aan oppervlaktew aterlichamen, anders dan de oppervlaktew aterlichamen, bedoeld in artikel 3.81,
eerste lid:
a. bij de teelt van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten van bomen, w aarvan de
laagste gesteltak op 175 centimeter of hoger uit de stam ontspringt, indien binnen een
af stand van ten minste 900 centimeter vanaf de insteek van een oppervlaktew aterlichaam
geen gew asbeschermingsmiddelen w orden toegepast, of
b. bij teelt anders dan de teelt van appelen, peren en overige pit - en steenvruchten, indien:
1°. sprake is van een biologische productiemethode, of
2°. gebruik w ordt gemaakt van een emissiescherm dat voldoet aan de bij ministeriële
regeling gestelde eisen.

8.

De toepassing van gew asbeschermingsmiddelen op het talud vindt pleksgew ijs en drif tvrij plaats.

Artikel 3.80
1.

De teeltvrije zone, bedoeld in artikel 3.79, tw eede lid, bedraagt bij de teelt van aardappelen, uien,
bloembollen en bloemknollen in andere gebieden dan de gebieden, genoemd in bijlage 1,
aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten, en in neerw aartse richting
te bespuiten boomkw ekerijgew assen:
a. ten minste 150 centimeter;
b. ten minste 100 centimeter, indien gebruik gemaakt w ordt van:
1°. veldspuitapparatuur met luchtondersteuning;
2°. een overkapte beddenspuit;
3°. een motorisch aangedreven handgedragen spuit, of
4°. vanggew as, dat voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen, of
c. ten minste 50 centimeter, indien gebruik gemaakt w ordt van een handmatig aangedreven
handgedragen spuit.

2.

De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van bloembollen en bloemknollen in de gebieden,
genoemd in bijlage 1:
a. ten minste 150 centimeter, indien gebruik gemaakt w ordt van:
1°. veldspuitapparatuur die is voorzien van drif tarme doppen, aangew ezen bij ministeriële
regeling, of
2°. veldspuitapparatuur die is voorzien van spuitdoppen, aangewezen bij ministeriële
regeling, w aarvan de onderlinge af stand niet groter is dan 25 centimeter en de
apparatuur zodanig is ingesteld dat de spuitdoppen zich niet hoger dan 30 cm boven het
gew as bevinden, of
b. ten minste 100 centimeter, indien gebruikt w ordt gemaakt van:
1°. veldspuitapparatuur die is voorzien van drif tarme doppen, aangew ezen bij ministeriële
regeling en de bestrijding van Botrytis plaatsvindt op basis van een
w aarschuwingssysteem van een onaf hankelijk deskundige dat voldoet aan de bij
ministeriële regeling gestelde eisen;
2°. veldspuitapparatuur met luchtondersteuning;
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3°. veldspuitapparatuur die is voorzien van spuitdoppen, aangewezen bij ministeriële
regeling, w aarvan de onderlinge af stand niet groter is dan 25 centimeter, waarbij gebruik
w ordt gemaakt van luchtondersteuning en de apparatuur zodanig is ingesteld dat de
spuitdoppen zich niet hoger dan 30 cm boven het gew as bevinden;
4°. een overkapte beddenspuit, of
5°. een handgedragen spuit.
3.

De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van in opw aartse of zijw aartse richting te bespuiten
boomkw ekerijgew assen ten minste 500 centimeter.

4.

De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van appelen, peren en overige pit - en steenvruchten:
a. ten minste 900 centimeter;
b. ten minste 450 centimeter, indien gebruik w ordt gemaakt van een reflectiescherm, of
c. ten minste 300 centimeter, indien:
1°. gebruik w ordt gemaakt van een tunnelspuit;
2°. gebruik w ordt gemaakt van een vanggew as, dat voldoet aan de bij ministeriële regeling
gestelde eisen;
3°. sprake is van biologische productiemethode;
4°. gebruik w ordt gemaakt van een dw arsstroomspuit met ref lectiescherm en van een
emissiescherm, die voldoen aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen, of
5°. gebruik w ordt gemaakt van een dw arsstroomspuit of axiaalspuit en bij de bespuiting van
de buitenste gew asrij geen gebruik w ordt gemaakt van naar een
oppervlaktew aterlichaam gerichte apparatuur en slechts gebruik w ordt gemaakt van
spuitdoppen w aarvan door een deskundig, onafhankelijk instituut is vastgesteld dat het
gebruik van die spuitdoppen bij die w ijze van bespuiten resulteert in een drif tdepositie in
een oppervlaktew aterlichaam in de volbladsituatie van ten hoogste 1,5%.

5.

In afw ijking van het vierde lid, onderdeel a, bedraagt de teeltvrije zone, aangrenzend aan de
kopakker ten minste 600 centimeter, indien bij de bespuiting van de buitenste gew asrij geen
gebruik w ordt gemaakt van naar een oppervlaktewaterlichaam gerichte apparatuur.

6.

De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van grasland, graszaad, haver, rogge, spelt, teff, triticale,
vlas, zomertarw e, wintertarwe, zomergerst en wintergerst ten minste 25 centimeter.

7.

De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van andere gew assen dan de gew assen, genoemd in het
eerste tot en met zesde lid, ten minste 50 centimeter.

Artikel 3.81
1.

In afw ijking van artikel 3.80, eerste, tweede, vier de lid, onderdelen b en c, zesde en zevende lid,
bedraagt de teeltvrije zone langs de oppervlaktew aterlichamen, aangew ezen in de bijlage bij
artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Meststof fenwet ten minste 500 centimeter.

2.

In afw ijking van artikel 3.80, eerste lid, kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift bepalen
dat het tw eede lid van dat artikel van toepassing is, indien sprake is van teelt van bloembollen en
bloemknollen gedurende een periode van tw ee of meer opeenvolgende seizoenen op een
perceel.

3.

In afw ijking van artikel 3.80 kan het bevoegd gezag, indien sprake is van een talud dat breder is
dan 200 centimeter, bij maatw erkvoorschrift een smallere teeltvrije zone vaststellen.

4.

In afw ijking van artikel 3.80 kan het bevoegd gezag bij het lozen in een niet aangew ezen
oppervlaktew aterlichaam, indien het belang van de bescherming van het milieu daartoe
noodzaakt, bij maatw erkvoorschrift een bredere teeltvrije zone vaststellen.

Artikel 3.82
Op braakliggend land w orden binnen een af stand van 50 centimeter vanaf de insteek van een
oppervlaktew aterlichaam geen gew asbeschermingsmiddelen gebruikt.
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Artikel 3.83
1.

Het gebruik van veldspuitapparatuur is verboden, tenzij:
a. deze uitsluitend is voorzien van spuitdoppen die in het toe te passen drukbereik, vergeleken
met de grensdop van de klasse f ijn en midden volgens de classif icatie van de British Crop
Protection Council (931-030-F110 bij 3 bar), een ten minste 50% kleiner volumepercentage
druppels met een diameter kleiner dan 100 µm produceren;
b. de buitenste in gebruik zijnde spuitdop aan de zijde van het oppervlaktew aterlichaam een
kantdop is die aan de zijde van het oppervlaktew aterlichaam een verticale of nagenoeg
verticale neerw aartse richting van de spuitvloeistof bew erkstelligt, en
c. de apparatuur zodanig is ingesteld dat de spuitdoppen zich niet hoger dan 50 cm boven het
gew as bevinden.

2.

Het drif tarme karakter van spuitdoppen als bedoeld in het eerste lid:
a. is vastgelegd in een keuringsverklaring, af gegeven door een deskundig, onafhankelijk
instituut, w aaruit blijkt dat een drif tarme dop, die bij het gebruik van
gew asbeschermingsmiddelen w ordt toegepast, voldoet aan de bij of krachtens dit besluit
gestelde eisen ten aanzien van drif tarme doppen, en
b. w ordt volgens een bij ministeriële regeling te bepalen testmethode vastgesteld.

3.

Bij het gebruik van veldspuitapparatuur wordt:
a. de spuitdruk geregistreerd door een drukregistratievoorziening, of
b. uitsluitend gebruik gemaakt van venturidoppen uit de 50% drif treductieklasse.

4.

Bij het op- en zijw aarts spuiten van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten op de wijze,
bedoeld in artikel 3.80, vierde lid, onderdeel c, onder 5°, w aarbij spuitdoppen w orden gebruikt die
uitsluitend zijn aangew ezen voor het gebruik bij een spuitdruk lager dan 5 bar, w ordt de spuitdruk
geregistreerd door een drukregistratievoorziening.

5.

Een drukregistratievoorziening als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, en het vierde lid, voldoet
aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

6.

Het gebruik van gew asbeschermingsmiddelen is verboden bij een w indsnelheid groter dan 5
meter per seconde, gemeten op spuitdophoogte, tenzij degene die de
gew asbeschermingsmiddelen gebruikt, kan aantonen dat redelijkerw ijs niet anders dan door het
gebruik van die middelen bij een w indsnelheid groter dan 5 meter per seconde een
teeltbedreigende situatie kan w orden afgewend.

7.

Het gebruik van een spuitgew eer dat is voorzien van een werveldop of dat gebruik maakt van een
w erkdruk van 5 bar of meer is verboden.

8.

Het eerste tot en met zesde lid is niet van toepassing op het gebruik van
gew asbeschermingsmiddelen met een overkapte beddenspuit.

9.

Het eerste lid, onderdelen a en c, en tw eede lid, zijn niet van toepassing op een veldspuit als
bedoeld in artikel 3.80, tw eede lid, onder deel a, onder 2°, of onderdeel b, onder 3°.

10. In afw ijking van het eerste lid, onderdeel c, kan bij ministeriële regeling ten aanzien van de
daarbij aangew ezen drif tarme doppen een lagere hoogte w orden vastgesteld waarop de
spuitdoppen zich ten hoogste boven het gewas mogen bevinden.
Artikel 3.84
Bij het op andere w ijze dan door middel van een w erk lozen van meststoffen in een
oppervlaktew aterlichaam als gevolg van het gebruik van meststof fen bij het telen van gew assen in de
open lucht, w ordt ten minste voldaan aan artikel 3.85.
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Artikel 3.85
1.

Binnen een teeltvrije zone als bedoeld in artikel 3.79, tw eede lid, w orden geen meststoffen
gebruikt.

2.

In afw ijking van het eerste lid is het bij de teelt van opw aarts en zijw aarts te bespuiten
boomkw ekerijgew assen of van appelen, peren en overige pitvruchten en steenvruchten,
toegestaan binnen een teeltvrije zone meststoffen te gebruiken op een af stand van ten minste 25
centimeter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam, indien binnen die zone geen
ander gew as dan gras wordt geteeld.

3.

In afw ijking van het eerste lid en onverminderd het zesde lid is het pleksgew ijs bemesten van een
vanggew as op de teeltvrije zone op een af stand van ten minste 50 centimeter vanaf de insteek
van een oppervlaktew aterlichaam toegestaan, indien het vanggew as voldoet aan de bij
ministeriële regeling gestelde eisen.

4.

Bij het gebruik van korrelvormige of poedervormige meststoffen op de strook gelegen naast de
teeltvrije zone w ordt direct langs de zone gebruik gemaakt van een voorziening die de
verspreiding van die meststoffen richting het oppervlaktew aterlichaam verhindert.

5.

Bij het gebruik van bladmeststof fen op een strook gelegen naast de teeltvrije zone wordt direct
langs de zone:
a. bij het bemesten van gew assen als bedoeld in artikel 3.80, eerste, tweede, zesde en
zevende lid, gebruik gemaakt van kantdoppen die aan de zijde van het
oppervlaktew aterlichaam een verticale of nagenoeg verticale neerwaartse richting van de
spuitvloeistof bew erkstelligen en andere drif tarme doppen die zich niet hoger dan 50
centimeter boven het gew as of de kale bodem bevinden, of
b. bij het bemesten van gew assen als bedoeld in artikel 3.80, derde en vierde lid, geen gebruik
gemaakt van naar een oppervlaktew aterlichaam gerichte apparatuur.

6.

Bij het gebruik van bladmeststof fen bij de teelt van een gew as waarbij ingevolge artikel 3.79,
zevende lid, aanhef en onderdeel b, onder 2°, geen teeltvrije zone wordt aangehouden, wordt
gebruik gemaakt van een emissiescherm, dat voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde
eisen.

7.

Het tw eede en derde lid zijn niet van toepassing op het gebruik van meststoffen langs de
oppervlaktew aterlichamen, aangew ezen in de bijlage bij artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit
Meststof fenwet.

8.

Op braakliggend land w orden binnen een af stand van 50 centimeter vanaf de insteek van een
oppervlaktew aterlichaam geen meststof fen gebruikt.

Artikel 3.86
De artikelen 3.87 en 3.88 zijn van toepassing op substraatteelt van gewassen anders dan in een kas
of een gebouw .
Artikel 3.87
1.

Bij het lozen van af valw ater in een oppervlaktew aterlichaam, op of in de bodem of in een
vuilw aterriool als gevolg van de teelt van gew assen in substraat wordt voldaan aan het tw eede tot
en met negende lid.

2.

Het lozen van af valw ater afkomstig van de teelt van gew assen op een niet-doorlatende
ondergrond is toegestaan, indien:
a. bij een teeltoppervlak van ten hoogste 500 vierkante meter bij bemesting uitsluitend gebruik
w ordt gemaakt van meststoffen die over langere periode de w erkzame bestanddelen
af geven.
b. bij een teeltoppervlak van meer dan 500 vierkante meter:
1°. hemelw ater en drainw ater worden opgevangen in een opvangvoorziening van ten minste
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1.200 kubieke meter per hectare teeltoppervlak;
2°. het w ater uit de opvangvoorziening wordt gebruikt als eerste gietwaterbron, en
3°. de bedrijf svoering erop is gericht om na bemesting of bespuiting de eerste 50 kubieke
meter hemelw ater per hectare teeltoppervlak te allen tijde op te kunnen vangen in de
opvangvoorziening.
3.

In afw ijking van het tw eede lid, onderdeel b, onder 1°, kan w orden volstaan met een
opvangvoorziening met een capaciteit van ten minste 500 kubieke meter per hectare
teeltoppervlak, indien aanvullend gietw ater wordt gebruikt met een natriumgehalte dat
gelijkw aardig is aan dat van hemelw ater.

4.

Indien de capaciteit van de opvangvoorziening, bedoeld in het tw eede en derde lid, volledig is
benut w ordt het hemelw ater geloosd via een overstortvoorziening, die is aangebracht
vooraf gaand aan de opvangvoorziening.

5.

In afw ijking van het tw eede en derde lid w ordt bij de buitenteelt van aardbeienplanten op
trayvelden drainw ater opgevangen en hergebruikt en is de bedrijf svoering erop gericht dat na
bemesting of bespuiting de eerste 30 kubieke meter hemelw ater per hectare teeltoppervlak w ordt
opgevangen en hergebruikt.

6.

Bij het lozen van af valw ater als gevolg van de teelt op een doorlatende ondergrond, wordt bij
bemesting uitsluitend gebruik gemaakt van meststoffen die over langere periode de werkzame
bestanddelen af geven.

7.

In afw ijking van het zesde lid kan het bevoegd gezag gedurende de perioden dat het gebruik van
de in dat lid bedoelde meststof fen redelijkerw ijs niet mogelijk is bij de teelt van aardbeienplanten
op trayvelden, bij maatw erkvoorschrift het gebruik van andere meststoffen toestaan, indien het
aanbrengen van een niet-doorlatende ondergrond redelijkerw ijs niet mogelijk is en het belang van
de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.

8.

In afw ijking van het zesde lid is bij de teelt w aarbij bemesting plaatsvindt via een druppelsysteem,
het gebruik van meststof fen als bedoeld in dat lid, niet verplicht, indien de w atergift en de
meststof fengift zijn af gestemd op de behoef te van het gewas, waarbij rekening is gehouden met
de relevante specif ieke teeltomstandigheden.

9.

Het bevoegd gezag kan bij de teelt op een doorlatende ondergrond, waarbij door middel van een
drainagesysteem op een oppervlaktew aterlichaam w ordt geloosd, indien de bescherming van het
milieu daartoe noodzaakt, bij maatw erkvoorschrift bepalen dat het drainagew ater wordt
opgevangen en hergebruikt.

Artikel 3.88
1.

Bij de teelt van gew assen op stellingen of in een gotensysteem w ordt drainwater opgevangen en
hergebruikt.

2.

In afw ijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift bepalen dat
hergebruik van drainw ater niet noodzakelijk is.

§ 3.5.2.

Telen van gewassen in de open lucht

Artikel 3.79
1.

Een emissiescherm als bedoeld in de artikelen 3.79, zevende lid, onderdeel b, onder 2°, 3.80,
vierde lid, onderdeel c, onder 4°, en 3.85, zesde lid, van het besluit voldoet aan het tw eede tot en
met zesde lid.

2.

Het emissiescherm is aan de grond verankerd.
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3.

Van het emissiescherm kunnen geen af druipende spuitvloeistoffen in een
oppervlaktew aterlichaam geraken.

4.

Het emissiescherm is vervaardigd van niet-doorlaatbaar materiaal of van gaas met een
w indreductie van ten minste 50%.

5.

Het emissiescherm is ten minste van gelijke hoogte als die van het te bespuiten gew as op het
perceel en als die van de hoogste in gebruik zijnde spuitdop.

6.

Het emissiescherm is met uitzondering van een doorrijscherm op de kopakker aaneengesloten.

Artikel 3.80
1.

Een vanggew as als bedoeld in de artikelen 3.80, eerste lid, onderdeel b, onder 4°, vierde lid,
onderdeel c, onder 2°, en 3.85, derde lid, van het besluit voldoet aan het tw eede en derde lid.

2.

Het vanggew as is ten minste van gelijke hoogte als die van het te bespuiten gew as op het
perceel en als die van de hoogste in gebruik zijnde spuitdop.

3.

Het vanggew as is met uitzondering van een doorrijscherm op de kopakker aaneengesloten.

Artikel 3.81
1.

Als drif tarme doppen als bedoeld in artikel 3.80, tw eede lid, onderdeel a, onder 1°, en onderdeel
b, onder 1°, van het besluit w orden aangew ezen:
a. de in tabel 3.81a genoemde typen spuitdoppen, voor zover deze worden gebruikt met een
voor dat type spuitdop voorgeschreven minimale dopmaat en een spuitdruk die gelijk is aan
of lager is dan de voor dat type spuitdop voorgeschreven maximale spuitdruk;

Driftarme spuitdop
type spuitdop

Minimale dopmaat

Maximale spuitdruk

Agrotop AirMix AM 110

03

1 bar

Agrotop AirMix AM 110

04

1 bar

Agrotop AirMix AM 110

05

2 bar

Agrotop TD HiSpeed 110

04

2 bar

Agrotop TD HiSpeed 110

025

2.5 bar

Agrotop TurboDrop TDXL 110

04

3 bar

Agrotop TurboDrop TDXL 110

05

3 bar

Agrotop TurboDrop TDXL 110

06

3 bar

Hardi Injet 120

04

3 bar

Hardi Injet 120

05

2 bar

Hardi Injet 120

06

2 bar

Hardi Minidrift DUO 120

03

1 bar

Hardi Minidrift DUO 120

04

1 bar

Lechler ID 120

04

3 bar

Lechler ID 120

05

2 bar

Lechler ID 120

06

2 bar

Lechler IDN 120

025

2 bar

Lechler IDN 120

03

2 bar

Lechler IDKN 120

04

1 bar

Lechler IDKT 120

03

1 bar

Lechler IDKT 120

04

1 bar
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Lechler IDK 120 POM

06

1 bar

Lechler IDKN 120

03

1 bar

Lechler IDKT 120

02

1,5 bar

Lechler IDKT 120

025

1,5 bar

Lechler IDKT 120 POM

06

1 bar

Teejet AIXR110

025

1 bar

Teejet AIXR110

03

1 bar

Teejet AIXR110

04

1.5 bar

Teejet AIXR110

05

1.5 bar

TeeJet TTI 110

025

2 bar V en 1 bar A1

TeeJet TTI 110

03

2 bar V en 1 bar A1

TeeJet TTI 110

04

2 bar V en 1 bar A1

TeeJet TTI 110

05

2 bar V en 1 bar A1

Tabel 3.81a
b. de in tabel 3.81b genoemde drif tarme doppen, voor zover deze worden gebruikt bij een
spuitdruk die gelijk is aan de daarbij genoemde combinatie van vloeistof druk en luchtdruk.
Tabel 3.81b

2.

Driftarme spuitdop

Spuitdruk
Vloeistofdruk/luchtdruk (bar)

Cleanacres Airtec 35

4,0/0,30 of 5,0/0,30

Cleanacres Airtec 40

4,0/0,30 of 5,0/0,30

John Deere Twin Fluïd TKSS 10/035

6,0/0,35

John Deere Twin Fluïd TKSS 10/042

3,0/0,35 -4,0/0,35 of 5,0/0,35

Teejet Airjet TK-SS 10 / 35

5,0/0,34 of 6,0/0,34

Teejet Airjet TK-SS 10 / 42

3,0/0,34 of 4,0/0,34 of 5,0/0,37

HTA D3-21 TK-SS -5

2,5/0,35 - 3,0/0,35 - 4,0/0,40 - 5,0/0,50 of 6,0/0,65

HTA D3-21 TK-SS -7,5

4,0/0,30 - 5,0/0,30 of 6,0/0,35

Ten aanzien van de in tabel 3.81a opgenomen typen spuitdoppen Lechler IDKT 120 en Hardi
Minidrif t DUO 120 met dopmaat 03 en Lechler IDKT 120 en Hardi Minidrif t DUO 120 met
dopmaat 04 dient de apparatuur zodanig te zijn ingesteld dat deze spuitdoppen zich niet hoger
dan 40 centimeter boven het gew as bevinden.

Artikel 3.82
Als spuitdoppen als bedoeld in artikel 3.80, tw eede lid, onderdeel a, onder 2°, en onderdeel b, onder
3°, van het besluit w orden aangewezen de in tabel 3.82 genoemde spuitdoppen voor zover deze
w orden gebruikt bij een spuitdruk die gelijk is aan of lager is dan de daarbij vermelde spuitdruk.
Tabel 3.82
Spuitdop

Maximale spuitdruk (bar)

212

Tee Jet DG 80-015

3

Tee Jet DG 80-03

3

Tee Jet DG 80-04

3

Tee Jet XR 80-06

3

Lechler ID 90-015

3

Artikel 3.83
1.

Een w aarschuwingssysteem als bedoeld in artikel 3.80, tw eede lid, onderdeel b, onder 1°, van
het besluit voldoet aan het tw eede tot en met vierde lid.

2.

Het w aarschuwingssysteem voorziet ten minste eenmaal per dag gedurende zes dagen per week
in een advies over het bespuiten van het gew as.

3.

Het advies is gebaseerd op:
a. een berekening van de kans op inf ectie door botrytis op grond van de verwachte
temperatuur;
b. de verw achte bladnatperiode, en
c. de gevoeligheid van het gew as voor botrytis.

4.

Het advies is tevens gebaseerd op een w eersvoorspelling voor de regio w aar de teelt plaatsvindt.

Artikel 3.84
1.

De testmethode, bedoeld in artikel 3.83, tw eede lid, onder b, van het besluit waarmee het
drif tarme karakter van spuitdoppen wordt vastgesteld, voldoet aan de artikelen 3.85 tot en met
3.89.

2.

Aan de testmethode, bedoeld in het eerste lid, zijn in ieder geval gelijkw aardig:
a. testmethoden op grond van het Local Environmental Risk Assesment f or Pesticides Scheme
gericht op de classif icatie van driftreducerende technieken met tw ee of meer sterren door
middel van LERAP-low drif t star rating, uitgevoerd door het Silsoe Reseach Institute te
Bedf ord en het Central of Science Laboratory te York, Verenigd Koninkrijk;
b. testmethoden op grond van de Richtlinien f ür die Prüf ung von Planzenschutzmitteln und
Planzenschutzgeräten Teil VII 1-2.3.3 Verfahren zur Eintragung von Planzenschutzgeräten
in den Abschnitt Abtrif t des Verzeichnisses Verlustmindernde Geräte' gericht op het
onderscheiden van driftreducerende technieken in de drif treductieklasse van 50% of meer,
uitgevoerd door het Julius Kühn-Institut, Duitsland.

Artikel 3.85
1.

De testmethode, bedoeld in artikel 3.84 bestaat uit een test waarbij per spuitdop van een bepaald
type en een bepaalde grootte gebruik w ordt gemaakt van:
a. drie testdoppen die zijn geselecteerd overeenkomstig de in artikel 3.86 beschreven
procedure;
b. een ref erentiedop zijnde de grensdop van de klasse f ijn en midden volgens de British Crop
Protection Council (BCPC)-klassif icatie (31-030-F110 bij 3 bar) zoals deze is vastgesteld op
7 en 8 april 1997.

2.

Bij de test wordt leidingw ater als spuitvloeistof gebruikt.

Artikel 3.86
1.

Per spuitdop van een bepaald type en een bepaalde grootte als bedoeld in artikel 3.85, eerste lid,
w orden uit een w illekeurige partij ongebruikte en onbeschadigde spuitdoppen tien doppen
genomen.
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2.

De vloeistof af gifte in liters per minuut van de doppen w ordt gemeten.

3.

De mediaan van de vloeistof afgiftes wordt bepaald.

4.

De drie doppen w aarvan de vloeistofafgif te het dichtst bij de mediaan ligt, gelden als de
testdoppen, bedoeld in artikel 3.85, eerste lid, onderdeel a.

Artikel 3.87
1.

De druppelgroottekarakteristieken DV10, DV50(VMD), DV90 en het volumepercentage V100 van
de testdoppen en de ref erentiedop, bedoeld in artikel 3.85, w orden gemeten volgens de methode
die is beschreven in artikel 3.88.

2.

Bij het meten w ordt het door de producent aangegeven drukbereik van de doppen aangehouden.
Binnen het drukbereik w ordt in stappen van 0,5 bar gemeten.

3.

Bij het meten van de druppelgroottekarakteristieken van niet -standaard hydraulische spuitdoppen
w orden tevens de door de producent aangegeven drif tarme instellingen van de dop
aangehouden.

4.

Bij het meten van de druppelgroottekarakteristieken van de referentiedop wordt een werkdruk van
drie bar aangehouden.

5.

Het meten van de druppelgroottekarakteristieken van de referentiedop vindt direct aansluitend op
het meten van de druppelgroottekarakteristieken van de testdoppen plaats.

6.

Het meten van de druppelgroottekarakteristieken van de testdoppen en de referentiedop vindt
plaats met dezelf de meetinstrumenten en meetinstellingen en onder dezelf de
meetomstandigheden.

Artikel 3.88
1.

De druppelgroottekarakteristieken, bedoeld in artikel 3.87, w orden op een afstand van 0,35 meter
of 0,50 meter onder de uitstroomopening van de dop gemeten.

2.

Tijdens het meten w ordt een minimale meethoogte van 0,50 meter boven het grondoppervlak
aangehouden.

3.

De doppen spuiten verticaal naar beneden.

4.

De spuitkegel w ordt in ten minste vijf banen gescand.

5.

Het meetpatroon is zodanig ingericht dat de banen gelijkmatig zijn verdeeld over de breedte van
de kegel en evenw ijdig lopen aan de hoof das van de elliptische doorsnede van de spuitkegel.

6.

De middelste baan loopt door het centrum van de spuitkegel.

7.

De banen bestrijken de hele horizontale kegeldoorsnede.

8.

Indien het scannen baan voor baan wordt uitgevoerd, vinden baanw isselingen buiten de
spuitkegel plaats.

9.

De horizontale scansnelheid is niet hoger dan 5% van de gemiddelde verticale druppelsnelheid
op meethoogte.

10. Het meten w ordt zodanig uitgevoerd dat een representatief deel van de spuitkegel w ordt
bemonsterd.
11. Aan het tiende lid w ordt in elk geval voldaan, indien per dop 10.000 druppels zijn gemeten.
12. Per dop w ordt driemaal gemeten.
13. Het gemiddelde van de resultaten van de drie metingen w ordt per druppelgroottekarakteristiek
berekend en geldt als de w aarde van de respectievelijke druppelgroottekarakteristieken.
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14. Wanneer de meting van de druppelgroottekarakteristieken niet door een deskundig en
onaf hankelijk instituut als bedoeld in artikel 3.83, tw eede lid, onderdeel a, van het besluit is
uitgevoerd, beoordeelt dat instituut de juistheid van de meting aan de hand van de w aarde,
berekend overeenkomstig het dertiende lid.
Artikel 3.89
Een spuitdop van een bepaald type en een bepaalde grootte als bedoeld in artikel 3.85, eerste lid,
w aarvan het volumepercentage V100 bij een bepaalde spuitdruk lager is dan 50% van het
volumepercentage V 100 van de met die dop geteste referentiedop, wordt voor die spuitdruk
aangemerkt als drif tarme dop.
Artikel 3.90
Een keuringsverklaring als bedoeld in artikel 3.83, tw eede lid, onderdeel a, van het besluit bevat in
ieder geval:
a. een aanduiding van de merknaam, het type en de grootte van de testdoppen;
b. een overzicht van de druppelgroottekarakteristieken van de testdoppen, gemeten
overeenkomstig de artikelen 3.87 en 3.88 en de daarbij gemeten ref erentiedop;
c. een aanduiding van:
1°. de meetinstrumenten;
2°. de meetinstellingen en meetomstandigheden;
3°. het spuitdrukbereik in stappen van 0,5 bar, en
4°. de drif tarme instellingen;
d. gegevens w aaruit blijkt dat bij het meten van de testdoppen en de ref erentiedop de horizontale
scansnelheid niet hoger is dan 5% van de gemiddelde verticale druppelsnelheid op meethoogte;
e. de locatie en de datum w aarop het meten van de testdoppen en de referentiedop heeft
plaatsgevonden;
f . gegevens over de vloeistofafgifte van de doppen, gemeten overeenkomstig artikel 3.86, en
g. de naam van het deskundige, onaf hankelijke instituut dat verantwoordelijk is voor de af gifte van
de keuringsverklaring.
Artikel 3.91
1.

Een drukregistratievoorziening als bedoeld in artikel 3.83, derde lid, onderdeel a, en vierde lid,
van het besluit voldoet aan het tw eede tot en met zesde lid.

2.

Een drukregistratievoorziening bevat een druksensor waarvan de afwijking van de
nauw keurigheid, bij een w erkdruk van ten hoogste 8 bar, ten hoogste 0,2 bar bedraagt.

3.

Een actuele drukregistratie vindt in de tijd plaats met ten minste een w aarneming per tien
seconden.

4.

De geregistreerde gegevens worden ten minste gedurende een uur bew aard.

5.

De drukregistratievoorziening geef t aan of de voorziening in w erking is.

6.

Voor het af lezen van de gegevens, bedoeld in het vierde lid, is de drukregistratievoorziening
voorzien van:
a. een scherm, of
een USB-aansluiting.

b.

§ 3.5.4 Waterbehandeling voor agrarische activiteiten
Artikel 3.89
Deze paragraaf is van toepassing op de waterbehandeling voor agrarische activiteiten.
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Artikel 3.90
1.

Bij het lozen van het af valw ater afkomstig van het voor de waterbehandeling voor agrarische
activiteiten zuiveren van water door omgekeerde osmose of ionenw isselaars, wordt ten minste
voldaan aan het tw eede tot en met zesde lid.

2.

Het lozen in een vuilw aterriool is verboden.

3.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift of bij verordening bepalen dat het tw eede lid niet
van toepassing is en het lozen in het vuilw aterriool toestaan, indien het belang van de
bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen in een vuilw aterriool verzet.
Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

4.

Het lozen in een oppervlaktew aterlichaam is toegestaan, indien het gehalte aan:
a. chloride ten hoogste 200 milligram per liter bedraagt;
b. ijzer ten hoogste 2 milligram per liter bedraagt.

5.

Indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, kan het bevoegd
gezag bij maatw erkvoorschrift of bij verordening bepalen dat de gehalten bedoeld in het vierde lid
niet van toepassing zijn en kunnen hogere gehalten w orden vastgesteld.

6.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

7.

In afw ijking van artikel 6.3, eerste lid, w ordt bij een inrichting die per hectare waarop het telen of
kw eken van gewassen in een kas plaatsvindt beschikt over een hemelw ateropvangvoorziening
van ten minste 500 kubieke meter, een onthef fing die is verleend voor het in de bodem lozen van
af valw ater als gevolg van het voor de waterbehandeling bij de teelt van gew assen zuiveren van
w ater door omgekeerde osmose en die in w erking en onherroepelijk w as tot 1 januari 2013, tot 1
juli 2022 aangemerkt als maatw erkvoorschrift als bedoeld in artikel 2.2, derde lid.

Artikel 3.91
1.

Het lozen van af valw ater als gevolg van het voor agrarische activiteiten zuiveren van water door
het ontijzeren van grondw ater in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan, indien ten minste:
a. het perceel w aar het afvalw ater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilw aterriool w aarop
geloosd kan w orden en de af stand tot het dichtstbijzijnde vuilw aterriool of zuiveringtechnisch
w erk waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 meter bedraagt, en
b. bij het lozen het gehalte aan ijzer in het af valw ater ten hoogste 5 milligram per liter bedraagt.

2.

De af stand, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, w ordt berekend:
a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalw ater vrijkomt, en
b. langs de kortste lijn w aarlangs de af voerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen
w orden aangelegd.

3.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

4.

In afw ijking van het tw eede lid, onderdeel a, w ordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilw aterriool
of zuiveringstechnisch werk bij voortzetting van het lozen van afvalw ater in het
oppervlaktew aterlichaam dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar
het af valw ater vrijkomt.

§ 3.5.5

Aanm aken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van
gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen

Artikel 3.92
Deze paragraaf is van toepassing op het voor agrarische activiteiten aanmaken van
gew asbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen of het transporteren daarvan via vaste
leidingen.
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Artikel 3.93
1.

Bij het uit een oppervlaktew aterlichaam vullen van apparatuur waarin
gew asbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen worden aangemaakt, w ordt een
voorziening getroffen die terugstroming van het mengsel van gew asbeschermingsmiddelen,
biociden of bladmeststoffen en water voorkomt.

2.

Bij het vullen van apparatuur waarin gew asbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen
w orden aangemaakt, die niet is opgesteld boven een bodembeschermende voorziening, bevindt
de apparatuur zich op een af stand van ten minste tw ee meter van de insteek van een
oppervlaktew aterlichaam.

Artikel 3.94
Bij het in een inrichting aanmaken van gew asbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststof fen of
het transporteren via vaste leidingen w ordt ten behoeve van:
a. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico;
b. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van het grondw ater, of
c. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat
niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat
ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;
ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.95
Het lozen van af valw ater als gevolg van het inw endig reinigen van apparatuur voor het aanmaken van
gew asbeschermingsmiddelen of als gevolg van het inw endig reinigen van vaste transportleidingen
voor het transport van gewasbeschermingsmiddelen in een vuilw aterriool is verboden.

§ 3.5.3.

Aanm aken of transporteren via vaste leidingen of apparatuur van
gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen

Artikel 3.92
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en het voorkomen dan
w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van het
grondw ater als bedoeld in artikel 3.94, onder a en b, van het besluit w ordt bij het aanmaken of het
transporteren via vaste leidingen van gew asbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststof fen
ten minste voldaan aan het tw eede tot en met vijf de lid.

2.

Vaste leidingen voor het transport van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen
of een oplossing daarvan, worden bovengronds gelegd.

3.

Mengsels of oplossingen van gew asbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststof fen worden
aangemaakt in en vanuit speciaal daartoe bestemd vaatw erk.

4.

Het binnen een inrichting aanmaken van mengsels en oplossingen als bedoeld in het derde lid
vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening.

5.

Gemorste droge gew asbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststof fen worden terstond
droog opgenomen en gemorste vloeibare gew asbeschermingsmiddelen, biociden of
bladmeststof fen worden terstond geïmmobiliseerd en in een speciaal daartoe bestemd vat
gebracht. Daartoe zijn voldoende materialen en absorberende middelen voor onmiddellijk gebruik
aanw ezig.
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Artikel 3.93
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als bedoeld in artikel
3.94, onder c, van het besluit wordt bij de aanmaak en het gebruik van
gew asbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen ten minste voldaan aan het tw eede en
derde lid.

2.

Pompen, vaatw erk en leidingen voor het aanmaken en doseren van
gew asbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen staan niet in rechtstreekse vaste
verbinding met een drinkw aterleiding.

3.

Drinkw ater dat wordt gebruikt voor het aanmaken van gew asbeschermingsmiddelen, biociden of
bladmeststof fen wordt uitsluitend door middel van een onderbreektank aan de w aterleiding
onttrokken.

§ 3.5.6

Het behandelen van gewassen

Artikel 3.96
De artikelen 3.97 en 3.98 zijn van toepassing op het voor agrarische activiteiten toepassen van
gew asbeschermingsmiddelen of biociden in dompelbaden en douche-installaties.
Artikel 3.97
Het lozen van af valw ater uit dompelbaden en douche-installaties w aarin gew asbeschermingsmiddelen
of biociden zijn toegepast in een vuilw aterriool is verboden.
Artikel 3.98
Bij het toepassen van gew asbeschermingsmiddelen of biociden in dompelbaden en doucheinstallaties w ordt, ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, ten minste
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.99
Artikel 3.100 is van toepassing op het spoelen van f usten en verpakkingsmateriaal w aarin gew assen
zijn opgeslagen voor agrarische activiteiten.
Artikel 3.100
1.

Bij het lozen van af valw ater als gevolg van het spoelen van fusten en verpakkingsmateriaal
w aarin gew assen zijn opgeslagen voor agrarische activiteiten, wordt ten minste voldaan aan het
tw eede tot en met vijf de lid.

2.

Bij het lozen van af valw ater in een vuilw aterriool is het gehalte aan onopgeloste stoffen ten
hoogste 300 milligram per liter.

3.

Het lozen van af valw ater op onverharde bodem is toeges taan, indien het perceel w aar het
af valw ater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilw aterriool w aarop geloosd kan worden en de
af stand tot het dichtstbijzijnde vuilw aterriool of zuiveringtechnisch werk waarop kan worden
aangesloten en geloosd meer dan 40 meter bedraagt.

4.

De af stand, genoemd in het derde lid, w ordt berekend:
a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalw ater vrijkomt, en
b. langs de kortste lijn w aarlangs de af voerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen
w orden aangelegd.

5.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.
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Artikel 3.101
De artikelen 3.102 en 3.103 zijn van toepassing op het spoelen van gew assen bij agrarische
activiteiten.
Artikel 3.102
1.

Bij het lozen van af valw ater afkomstig van het spoelen van gew assen wordt ten minste voldaan
aan het tw eede tot en met het elf de lid.

2.

Het spoelproces is onderverdeeld in voorspoelen en naspoelen, w aarbij de uitsleep van w ater uit
het voorspoelen zo veel mogelijk w ordt voorkomen en de hoeveelheid naspoelw ater wordt
geminimaliseerd.

3.

Binnen het spoelproces vindt hergebruik van spoelw ater plaats.

4.

Er w ordt uitsluitend naspoelw ater geloosd dat niet kan w orden benut voor hergebruik.

5.

Bij het lozen in het vuilw aterriool bedraagt het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig
steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter.

6.

Het lozen van af valw ater in een oppervlaktew aterlichaam is toegestaan, indien:
a. het perceel w aar het afvalw ater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilw aterriool w aarop
geloosd kan w orden;
b. de af stand tot het dichtstbijzijnde vuilw aterriool of zuiveringtechnisch werk waarop kan
w orden aangesloten en geloosd meer dan 40 meter bedraagt, en
c. het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 100 milligram per liter
bedraagt.

7.

De af stand, genoemd in het zesde lid, w ordt berekend:
a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalw ater vrijkomt, en
b. langs de kortste lijn w aarlangs de af voerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen
w orden aangelegd.

8.

Bij het lozen van af valw ater op of in de bodem w ordt het naspoelw ater gelijkmatig verspreid over
de onverharde bodem, w aarop de gew assen, bedoeld in het eerste lid, zijn geteeld.

9.

Het tw eede, derde en vierde lid, zijn niet van toepassing op het spoelen van:
a. prei, indien voorafgaand aan het spoelen de vervuiling met de buitenste bladeren van het
gew as is verwijderd, of
b. asperges.

10. Indien het lozen van af valw ater plaatsvindt in een niet aangew ezen oppervlaktewaterlichaam kan
het bevoegd gezag aan het spoelproces bij maatw erkvoorschrift aanvullende eisen stellen, indien
de bescherming van het milieu daartoe noodzaakt.
11. Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.
12. In afw ijking van het zevende lid, onderdeel a, w ordt de afstand tot het dichtstbijzijnde
vuilw aterriool of zuiveringstechnisch werk bij voortzetting van het lozen van afvalw ater in het
oppervlaktew aterlichaam dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar
het af valw ater vrijkomt.
Artikel 3.103
Bij het spoelen van bloembollen met een spoelmachine w ordt, ten behoeve van het realiseren van een
verw aarloosbaar bodemrisico, ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.104
Artikel 3.105 is van toepassing op het sorteren van gewassen.
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Artikel 3.105
1.

Bij het lozen van af valw ater afkomstig van het sorteren van gewassen, wordt ten minste voldaan
aan het tw eede tot en met vijf de lid.

2.

Het lozen van af valw ater in een oppervlaktew aterlichaam is toegestaan, indien:
a. het af valw ater afkomstig is van het sorteren van uitsluitend biologisch geteelde gew assen;
b. het gehalte aan onopgeloste stoffen in het te lozen af valw ater ten hoogste 100 milligram per
liter bedraagt, en
c. in het te lozen af valw ater het chemisch zuurstofverbruik ten hoogste 300 milligram per liter
en het biologisch zuurstofverbruik ten hoogste 60 milligram per liter bedraagt.

3.

Het lozen van af valw ater op of in de bodem is toegestaan, indien het w ater gelijkmatig w ordt
verspreid over het land w aarop een gewas wordt geteeld dat gelijk of soortgelijk is aan het gew as
w aarvan het afvalw ater afkomstig is.

4.

Het lozen van af valw ater in een vuilw aterriool is verboden, tenzij het gehalte aan onopgeloste
stof fen in het te lozen af valw ater ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt, en:
a. het af valw ater afkomstig is van het sorteren van uitsluitend biologisch geteelde gew assen, of
b. het is geleid door een zuiveringsvoorziening w aarmee ten minste 95% van de
gew asbeschermingsmiddelen w ordt verwijderd..

5.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

6.

[Dit artikellid vervalt met ingang van 1 januari 2017]
Het vierde lid, onderdeel b, is tot 1 januari 2017 niet van toepassing op het sorteren van
gew assen die uitsluitend of in hoof dzaak afkomstig zijn van derden.

§ 3.5.4.

Het behandelen van gewassen

Artikel 3.94
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 3.98
van het besluit w ordt bij het toepassen van gew asbeschermingsmiddelen of biociden in
dompelbaden en douche-installaties ten minste voldaan aan het tw eede tot en met zesde lid.

2.

Een dompelbad of een douche-installatie w aarin wordt gewerkt met
gew asbeschermingsmiddelen of biociden is opgesteld boven een lekbak of een vloeistof dichte
vloer of verharding.

3.

Gedompelde producten en de tijdens het dompelen gebruikte emballage w aar nog
gew asbeschermingsmiddelen of biociden uit kunnen lekken, w orden boven het dompelbad, een
vloeistof dichte vloer of verharding of een lekbak bew aard.

4.

Gedouchte producten en de tijdens het douchen gebruikte emballage w aar nog
gew asbeschermingsmiddelen of biociden uit kunnen lekken, w orden in de douche-installatie,
boven een vloeistof dichte vloer of verharding of een lekbak bew aard.

5.

Een buitenopslag voor gedompelde of gedouchte producten of voor tijdens het dompelen
gebruikte emballage is tegen inregenen beschermd.

6.

Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van de bodem daartoe
noodzaakt, bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan de locatie en de opstelling van het
dompelbad of de douche-installatie, de gedompelde of gedouchte producten en de emballage,
bedoeld in het tw eede tot en met zesde lid.
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Artikel 3.94a
Ten behoeve van het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 3.103 van
het besluit, w ordt bij het spoelen van bloembollen met een spoelmachine ten minste voldaan aan de
Handreiking bezinkbassins bloembollensector.
Artikel 3.94b
1.

Aan artikel 3.105, vierde lid, onderdeel b, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien de
zuiveringsvoorziening voldoet aan het tw eede tot en met het vierde lid.

2.

De zuiveringsvoorziening bestaat uit:
a. voorzuivering met een lamellenf ilter, en
b. nazuivering met een ozoninstallatie en actief koolf ilter.

3.

Indien bij het sorteren gebruik wordt gemaakt van ten hoogste 8 kubieke meter w ater:
a. heef t het lamellenf ilter een inhoud van ten minste 1,5 kubieke meter en een capaciteit van
ten minste 2 kubieke meter per uur;
b. heef t de ozoninstallatie een capaciteit van ten minste 1 kubieke meter per uur, is de
contacttijd in de ozoninstallatie ten minste 30 minuten en w ordt ten minste 20 gram ozon per
kubieke meter te behandelen af valw ater toegevoegd, en
c. is de contacttijd in het actief koolf ilter ten minste 20 minuten.

4.

Indien bij het sorteren gebruikt wordt gemaakt van meer dan 8 en ten hoogste 16 kubieke meter
w ater:
a. heef t het lamellenf ilter een inhoud van ten minste 6 kubieke meter en een capaciteit van ten
minste 4 kubieke meter per uur;
b. heef t de ozoninstallatie een capaciteit van ten minste 3 kubieke meter per uur, is de
contacttijd in de ozoninstallatie ten minste 30 minuten en w ordt ten minste 20 gram ozon per
kubieke meter te behandelen af valw ater toegevoegd, en
is de contacttijd in het actief koolf ilter ten minste 20 minuten.

c.

§ 3.5.7 Com posteren
Artikel 3.106
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het composteren van groenafval, dat is ontstaan bij
w erkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijf t of dat niet
af komstig is van buiten de inrichting, voor zover geen sprake is van gevaarlijke af valstoffen, met
een volume van ten hoogste 600 kubieke meter.

2.

De artikelen 3.107 tot en met 3.109 zijn niet van toepassing op het composteren van groenafval,
van ten hoogste 3 kubieke meter.

Artikel 3.107
1.

Voor het realiseren van een goede af braak wordt een composteringshoop ten minste zo vaak
omgezet als nodig is om anaërobe af braak te voorkomen.

2.

Een composteringshoop bevat ten hoogste 50% aan hulpstoffen.

Artikel 3.108
1.

Het composteren vindt plaats op ten minste:
a. 100 meter af stand tot een geurgevoelig object, dat binnen de bebouw de kom is gelegen, of
b. 50 meter af stand tot een geurgevoelig object, dat buiten de bebouw de kom is gelegen.

2.

De af standen, genoemd in het eerste lid, w orden gemeten vanaf de buitenzijde van het
geurgevoelig object tot het dichtstbijzijnde punt van de locatie w aar het composteren plaatsvindt.
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3.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt,
onverminderd artikel 2.7a, bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan:
a. de situering van de composteringshoop, of
b. het af dekken van de composteringshoop.

4.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het composteren plaatsvindt binnen een van de
af standen, bedoeld in dat lid, het composteren reeds plaatsvond voor 1 januari 2013 en
verplaatsing redelijkerw ijs niet kan w orden gevergd.

5.

Indien het vierde lid van toepassing is:
a. tref t degene die de inrichting drijf t maatregelen of voorzieningen die geurhinder voorkomen
of tot een aanvaardbaar niveau beperken, en
b. geef t degene die de inrichting drijf t, op verzoek van het bevoegd gezag aan welke
maatregelen of voorzieningen hij daartoe heef t getroffen of zal treffen.

Artikel 3.109
Bij het composteren w ordt, ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico,
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.110
Een composteringshoop is gelegen op een af stand van ten minste 5 meter vanaf de insteek van een
oppervlaktew aterlichaam.

§ 3.5.5.

Com posteren

Artikel 3.95
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel
3.109 van het besluit w ordt bij het composteren voldaan aan het tw eede tot en met vier de lid.

2.

Indien binnen een periode van drie jaar gedurende een periode die langer is dan tw ee weken,
maar korter dan negen maanden, op één plaats w ordt gecomposteerd, is de composteringshoop
in de periode van 1 november tot 1 maart af gedekt met vezeldoek, antiw orteldoek of
gelijkw aardig materiaal.

3.

Indien binnen een periode van drie jaar gedurende een periode die langer is dan negen maanden
op één plaats w ordt gecomposteerd, is de composteringshoop:
a. in de periode van 1 september tot en met 31 maart af gedekt met vezeldoek, antiw orteldoek
of gelijkw aardig materiaal, en
b. geplaatst boven een adsorberende laag met een dikte van ten minste 0,15 meter en een
organische stofgehalte van ten minste 25%.
4.
Indien de composteringshoop w ordt verwijderd, wordt de adsorberende laag, bedoeld in het
derde lid, onderdeel b, eveneens verwijderd.

§ 3.5.8

Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven

Artikel 3.111
1.

De artikelen 3.112 tot en met 3.129 zijn van toepassing op het houden van landbouw huisdieren.

2.

De artikelen 3.112 tot en met 3.126 zijn niet van toepassing op inrichtingen w aar minder dan 10
schapen, 5 paarden, 10 geiten, 25 stuks pluimvee, 25 konijnen en 10 overige
landbouw huisdieren worden gehouden.
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Artikel 3.112
1.

Voor de berekening van de ammoniakemissie van een inrichting w ordt het aantal
landbouw huisdieren dat in de inrichting aanw ezig mag zijn, vermenigvuldigd met de
emissief actoren, genoemd in de regeling op grond van artikel 1 van de Wet ammoniak en
veehouderij.

2.

Voor de toepassing van artikel 3.114 geldt voor een diercategorie waarvoor geen maximale
emissiew aarde is vastgesteld, de emissief actor behorende bij het betrokken huisvestingssysteem
als maximale emissiew aarde.

Artikel 3.113
Binnen een zeer kw etsbaar gebied of in een zone van 250 meter rondom een zodanig gebied, vindt
het oprichten van een dierenverblijf , indien voorafgaand aan het oprichten geen sprake is van een
inrichting w aar landbouw huisdieren worden gehouden, niet plaats, tenzij het dierenverblijf bestemd is
voor landbouw huisdieren die uitsluitend of in hoof dzaak worden gehouden ten behoeve van
natuurbeheer.
Artikel 3.114
1.

Binnen een inrichting w aar landbouw huisdieren worden gehouden in een dierenverblijf dat is
gelegen binnen een zeer kw etsbaar gebied of in een zone van 250 meter rondom een zodanig
gebied, vindt het uitbreiden van het aantal landbouw huisdieren van een of meer diercategorieën
niet plaats, tenzij:
a. de ammoniakemissie na de uitbreiding niet meer bedraagt dan de ammoniakemissie uit de
tot de inrichting behorende dierenverblijven die de inrichting:
1°. vooraf gaand aan de uitbreiding zou mogen veroorzaken, indien de emissie per dierplaats
gelijk zou zijn aan de maximale emissiew aarde, of
2°. vooraf gaand aan de uitbreiding mocht veroorzaken, indien deze lager is dan de
ammoniakemissie als bedoeld onder 1°;
b. in de inrichting op 31 december 2001 melkrundvee w erd gehouden, de uitbreiding uitsluitend
melkrundvee betref t en de ammoniakemissie na de uitbreiding niet meer bedraagt dan de
ammoniakemissie die een melkrundveehouderij met 200 stuks melkvee en 140 stuks
vrouw elijk jongvee in geval van oprichting zou veroorzaken, indien de ammoniakemissie per
dierplaats gelijk zou zijn aan de maximale emissiew aarde;
c. de uitbreiding schapen of paarden betreft;
d. de uitbreiding dieren betref t die w orden gehouden overeenkomstig de regels die krachtens
artikel 2 van de Landbouw kwaliteitsw et zijn gesteld ten aanzien van de biologische
productiemethoden, of
e. de uitbreiding dieren betref t die w orden gehouden uitsluitend of in hoof dzaak ten behoeve
van natuurbeheer.

2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het zodanig wijzigen van een
huisvestingssysteem dat de ammoniakemissie per dierplaats toeneemt, tenzij de w ijziging
bestaat uit een aanpassing van het systeem die noodzakelijk is op grond van de w ettelijke
voorschriften op het gebied van dierenw elzijn en slechts voor zover het aantal dierplaatsen niet
w ordt uitgebreid.

3.

Voor het bepalen van de ammoniakemissie uit de dierenverblijven die de inrichting vooraf gaand
aan de uitbreiding, bedoeld in het eerste lid, zou mogen veroorzaken, worden de
ammoniakemissie van de dieren w aarvoor eerder een vergunning is verleend met toepassing van
artikel 5, eerste lid, onderdelen c tot en met f , dan w el artikel 7, eerste lid, onderdelen b tot en
met e, van de Wet ammoniak en veehouderij, en de ammoniakemissie van de dieren w aarmee
de inrichting op grond van het eerste lid, onderdelen b, c, d of e, is uitgebreid, niet meegerekend.
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Artikel 3.114a
Totdat met betrekking tot een inrichting die een activiteit uitvoert als bedoeld in artikel 3.111 w aarvan
een tot de inrichting behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen binnen een zeer
kw etsbaar gebied of in een zone van 250 meter rondom een zodanig gebied een w ijziging w aarop
artikel 3.113 of artikel 3.114 van toepassing is, is gemeld, w orden binnen de inrichting niet meer
landbouw huisdieren per diercategorie gehouden en is de ammoniakemissie niet groter dan:
a. op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerst e lid, aanhef en onder e, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht mochten w orden gehouden, onderscheidenlijk mocht
w orden veroorzaakt tot het tijdstip waarop dit besluit op de inrichting van toepassing w erd, of
b. op grond van de betrokken algemene maatregel van bestuur mochten worden gehouden,
onderscheidenlijk mocht w orden veroorzaakt, tot het van toepassing worden van dit besluit op de
inrichting en w aarvan in geval van oprichting of wijziging van de inrichting een melding als
bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, van de Wet milieubeheer w as gedaan.
Artikel 3.115
1.

Het oprichten, uitbreiden, of wijzigen van een dierenverblijf met dieren met geuremissief actor is
verboden, indien de geurbelasting die de inrichting vanw ege dierenverblijven w aar dieren met
geuremissief actor worden gehouden veroorzaakt, op geurgevoelige objecten die zijn gelegen in
de gebieden, bedoeld in tabel 3.115, na de oprichting, uitbreiding of w ijziging meer bedraagt dan
de in die tabel aangegeven w aarden.
Tabel 3.115 geurbelasting ouE/m3 (odour units per kubieke meter lucht)
(P98)
bebouw de kom
buiten bebouw de kom

2.

niet-concentratiegebied
2,0
8,0

concentratiegebied
3,0
14,0

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

Artikel 3.116
1.

Het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf met dieren met geuremissief actor vindt
niet plaats, indien na de oprichting, uitbreiding of w ijziging de af stand tussen het dierenverblijf en:
a. een geurgevoelig object dat deel uitmaakt van een andere veehouderij;
b. een geurgevoelig object dat op of na 19 maart 2000 heef t opgehouden deel uit te maken van
een andere veehouderij, of
c. een w oning die op of na 19 maart 2000 is gebouw d:
1°. op een kavel die op dat tijdstip in gebruik w as als veehouderij;
2°. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten w erking stellen van de veehouderij,
en
3°. in samenhang met de sloop van de bedrijf sgebouw en die onderdeel hebben uitgemaakt
van de veehouderij:
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minder dan 100 meter bedraagt, indien het object, bedoeld in onderdeel a, b of c, binnen de
bebouw de kom is gelegen, of
minder dan 50 meter bedraagt, indien het object, bedoeld in onderdeel a, b of c, buiten de
bebouw de kom is gelegen.
2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een geurgevoelig object dat op de kavel,
bedoeld in onderdeel c van dat lid, aanw ezig is.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de geurbelasting op het object, bedoeld in de
onderdelen a, b of c van dat lid, lager is dan de w aarde die volgens artikel 3.115, eerste lid, geldt
voor het gebied w aarin dat object ligt.

4.

Het eerste lid is eveneens niet van toepassing als bij de oprichting, uitbreiding of w ijziging van
een dierenverblijf de geurbelasting op een geurgevoelig object niet toeneemt, het aantal dieren
per diercategorie met geuremissief actor binnen de inrichting niet toeneemt en de af stand van het
dierenverblijf tot een geurgevoelig object niet af neemt.

Artikel 3.117
1.

Het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf met dieren zonder geuremissief actor
vindt niet plaats, indien de af stand tussen enig binnen de inrichting gelegen dierenverblijf w aar
dieren zonder geuremissief actor worden gehouden en een geurgevoelig object, na de oprichting,
uitbreiding of w ijziging:
a. minder dan 100 meter bedraagt, indien het geurgevoelige object binnen de bebouw de kom
is gelegen, of
b. minder dan 50 meter bedraagt, indien het geurgevoelige object buiten de bebouw de kom is
gelegen.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing als bij de oprichting, uitbreiding of w ijziging van een
dierenverblijf het aantal dieren per diercategorie zonder geuremissief actor binnen de inrichting
niet toeneemt en de af stand van het dierenverblijf tot een geurgevoelig object niet af neemt, indien
die kleiner is dan de af stand, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.118
1.

De artikelen 3.115 tot en met 3.117 zijn niet van toepassing, voor zover bij verordening op grond
van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij andere w aarden of afstanden zijn
vastgesteld. In dat geval vindt het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een dierenverblijf niet
plaats, indien na die oprichting, uitbreiding of w ijziging de geurbelasting die de inrichting vanw ege
dierenverblijven w aar dieren met geuremissief actor worden gehouden veroorzaakt op
geurgevoelige objecten, groter is dan de in de verordening vastgestelde belasting dan w el, indien
binnen de inrichting de af stand tussen enig dierenverblijf w aar dieren zonder geuremissief actor
w orden gehouden en een geurgevoelig object kleiner is dan in de verordening vastgestelde
af stand.

2.

Artikel 3.115, tw eede lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande
dat de totale geurbelasting na de uitbreiding niet meer bedraagt dan het gemiddelde van de in de
verordening vastgelegde waarde en de geurbelasting die de inrichting vooraf gaand aan het
toepassen van de maatregel veroorzaakte.

3.

De tw eede volzin van het eerste lid is niet van toepassing op het oprichten, uitbreiden of wijzigen
van een dierenverblijf , indien voorafgaand aan het tijdstip w aarop een aanhoudingsbesluit als
bedoeld in artikel 7 van de Wet geurhinder en veehouderij is genomen, of indien een dergelijk
aanhoudingsbesluit niet is genomen, voor het tijdstip dat een verordening als bedoeld in artikel 6
van die w et is vastgesteld, een vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor die oprichting of uitbreiding onherroepelijk is
gew orden.
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4.

De tw eede volzin van het eerste lid is niet van toepassing op het oprichten, uitbreiden of wijzigen
van een dierenverblijf , indien:
a. bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.115 de geurbelasting die de inrichting op enig
geurgevoelig object veroorzaakt niet toeneemt en het aantal dieren per diercategorie met
geuremissief actor binnen de inrichting niet toeneemt;
b. bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.116 de geurbelasting die de inrichting op enig
geurgevoelig object veroorzaakt niet toeneemt en het aantal dieren per diercategorie met
geuremissief actor binnen de inrichting niet toeneemt en de af stand tot een geurgevoelig
object niet af neemt, indien die kleiner is dan de af stand, bedoeld in het eerste lid, of
c. bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.117 het aantal dieren per diercategorie zonder
geuremissief actor binnen de inrichting niet toeneemt en de af stand tot een geurgevoelig
object niet af neemt, indien die kleiner is dan de af stand, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.119
1.

Onverminderd de artikelen 3.115 tot en met 3.117 is het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een
dierenverblijf verboden, indien na de oprichting, uitbreiding of w ijziging de af stand van de
buitenzijde van een dierenverblijf tot de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object:
a. minder dan 50 meter bedraagt, indien het geurgevoelig object binnen de bebouw de kom is
gelegen, of
b. minder dan 25 meter bedraagt, indien het geurgevoelig object buiten de bebouw de kom is
gelegen.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing, indien de af stand van de buitenzijde van het dierenverblijf tot
de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object niet af neemt, en
a. bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.115 het aantal dieren per diercategorie met
geuremissief actor niet toeneemt en de geurbelasting die de inrichting op enig geurgevoelig
object veroorzaakt niet toeneemt;
b. bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.116 het aantal dieren per diercategorie met
geuremissief actor niet toeneemt, de geurbelasting die de inrichting op enig geurgevoelig
object veroorzaakt niet toeneemt en de af stand tot een geurgevoelig object niet af neemt,
indien die kleiner is dan de af stand, genoemd in artikel 3.116, eerste lid, of
c. bij een dierenverblijf als bedoeld in artikel 3.117 het aantal dieren per diercategorie zonder
geuremissief actor niet toeneemt en de af stand tot een geurgevoelig object niet af neemt,
indien die kleiner is dan de af stand, genoemd in artikel 3.117, eerste lid.

Artikel 3.119a
1.

Totdat met betrekking tot een inrichting die een activiteit verricht als bedoeld in artikel 3.111 een
w ijziging w aarop de artikelen 3.115 tot en met 3.119 van toepassing zijn, is gemeld, w orden
binnen de inrichting niet meer landbouw huisdieren per diercategorie gehouden, is de
geurbelasting niet groter en is de af stand tot een geurgevoelig object niet kleiner dan:
a. op grond van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht mochten w orden gehouden, mocht worden
veroorzaakt onderscheidenlijk mocht bedragen tot het tijdstip w aarop dit besluit op de
inrichting van toepassing w erd, of
b. op grond van de betrokken algemene maatregel van bestuur mochten worden
gehouden, mocht w orden veroorzaakt onderscheidenlijk mocht bedragen, tot het van toepassing
w orden van dit besluit op de inrichting en w aarvan in geval van oprichting of wijziging van de
inrichting een melding als bedoeld in artikel 8.41, eerste lid, van de Wet milieubeheer is gedaan.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op de af stand tot een geurgevoelig object indien deze is
af genomen anders dan door w ijziging van de inrichting.
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Artikel 3.120
Het aantal aanw ezige dieren per diersoort wordt ten minste een keer per maand geregistreerd, waarbij
de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de
inrichting aanw ezig en worden gedurende tien jaren bew aard.
Artikel 3.121
De geurbelasting, bedoeld in deze paragraaf, wordt bepaald en de af standen, bedoeld in deze
paragraaf , worden gemeten op de w ijze die in de regeling op grond van artikel 10 van de Wet
geurhinder en veehouderij is vastgesteld.
Artikel 3.122
Bij het houden van landbouw huisdieren in een dierenverblijf w ordt, ten behoeve van het realiseren van
een verw aarloosbaar bodemrisico, voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 3.123
1.

Ten behoeve van de goede w erking van een huisvestingssysteem en het voorkomen dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van emissies naar de lucht, w ordt ten
minste voldaan aan het tw eede en derde lid.

2.

Een huisvestingssysteem is uitgevoerd overeenkomstig de bij dat huisvestingssysteem
behorende technische beschrijving, bedoeld in de bijlage bij de regeling op grond van artikel 1
van de Wet ammoniak en veehouderij.

3.

Degene die een inrichting drijf t w aarin landbouw huisdieren w orden gehouden in een
huisvestingssysteem, draagt er zorg voor dat het huisvestingssysteem w ordt gebruikt en
onderhouden overeenkomstig de voorw aarden die noodzakelijk zijn voor een goede w erking van
het huisvestingssysteem.

Artikel 3.124
Indien landbouw huisdieren worden gehouden in een huisvestingssysteem dat is voorzien van een
luchtw assysteem, voldoet het luchtwassysteem, onverminderd artikel 3.123, in het belang van de
goede w erking van het luchtw assysteem en van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is
het zoveel mogelijk beperken van emissies naar de lucht, ten minste aan de artikelen 3.125 en 3.126.
Artikel 3.125
1.

De capaciteit van het luchtw assysteem is ten minste gelijk aan de totale maximale
ventilatiebehoef te van het aantal en de categorie landbouw huisdieren die w orden gehouden in
het huisvestingssysteem.

2.

Bij ministeriële regeling kan w orden bepaald op welke w ijze de capaciteit en de totale maximale
ventilatiebehoef te worden vastgesteld en vastgelegd.

3.

Ten behoeve van een evenredige verdeling van de stallucht door het luchtwassysteem, w ordt
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

4.

Het luchtw assysteem is voorzien van een elektronisch monitoringssysteem, waarmee de
parameters die van belang zijn voor een goede w erking van het luchtw assysteem w orden
geregistreerd.

5.

Bij ministeriële regeling w orden regels gesteld over het elektronisch monitoringssysteem en w ordt
bepaald w elke parameters in ieder geval w orden geregistreerd.

6.

Indien uit de registratie, bedoeld in het vijf de lid, blijkt dat de parameters w orden overschreden,
w orden onmiddellijk maatregelen getrof fen om een goede w erking van het luchtwassysteem te
w aarborgen.
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7.

Ten aanzien van het gebruik en onderhoud van een luchtw assysteem, worden
gedragsvoorschriften opgesteld, die ten minste voldoen aan de bij ministeriële regeling gestelde
eisen.

8.

Het vierde lid is tot 1 januari 2016 niet van toepassing op een luchtw assysteem dat is
geïnstalleerd voor 1 januari 2013 en niet is voorzien van een elektronisch monitoringssysteem als
bedoeld in dat lid.

9.

Van een luchtw assysteem als bedoeld in het achtste lid w orden tot 1 januari 2016 ten minste
eenmaal per w eek de volgende gegevens geregistreerd:
a. de zuurgraad van het waswater;
b. de meterstand van de urenteller van de w aswaterpomp;
c. de meterstand van de w atermeter van de spuiw aterproductie in kubieke meter.

10. De gegevens, genoemd in het achtste lid, w orden gedurende ten minste drie jaar in de inrichting
bew aard.
Artikel 3.125a
1.

Aan een luchtw assysteem als bedoeld in artikel 3.125, achtste lid, w ordt uiterlijk 1 juli 2015 een
meting naar de emissiereductie van ammoniak uitgevoerd.

2.

Een meting als bedoeld in het eerste lid vindt plaats onder representatieve bedrijf scondities in de
zomerperiode tussen 10.00 en 14.00 uur, waarbij de meting w ordt uitgevoerd overeenkomstig
artikel 2.8.

3.

Een af schrift van de rapportage van de meting w ordt in de inrichting bew aard tot ten minste het
tijdstip w aarop twee jaren zijn verstreken na de eerstvolgende meting.

4.

Indien uit de meting blijkt dat niet w ordt voldaan aan de emissiereductie van ammoniak, genoemd
in de systeembeschrijving, op grond waarvan krachtens artikel 1 van de Wet ammoniak en
veehouderij een emissief actor voor dat huisvestingssysteem is vastgesteld, worden maatregelen
getroffen om daar alsnog aan te voldoen en w ordt binnen een jaar na het uitvoeren van de
meting een herhalingsmeting uitgevoerd.

Artikel 3.126
1.

Bij het lozen van spuiw ater van een luchtw assysteem w ordt ten minste voldaan aan het tw eede
tot en met vierde lid.

2.

Het lozen van spuiw ater afkomstig van een luchtw assysteem in een vuilw aterriool is verboden.

3.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift bepalen dat het tw eede lid niet van toepassing is
en het lozen in een vuilw aterriool toestaan, indien het belang van de bescherming van het milieu
zich niet tegen het lozen in een vuilw aterriool verzet.
Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

4.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

Artikel 3.127
1.

Bij het lozen van af valw ater als gevolg van het reinigen en ontsmetten van dierenverblijven w ordt
ten minste voldaan aan het tw eede en derde lid.

2.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater als gevolg van het reinigen en ontsmetten van
dierenverblijven, bedraagt het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer dan 300 milligram per
liter.

3.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.
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Artikel 3.128
[vervallen per 1 maart 2014]
Artikel 3.129
1.

Bij het lozen van af valw ater als gevolg van het wassen en spoelen bij melkw inning w ordt ten
minste voldaan aan het tw eede en derde lid.

2.

Af valw ater afkomstig van het wassen en spoelen van melkw ininstallaties wordt zo veel mogelijk
hergebruikt.

3.

Het lozen van af valw ater op of in de bodem is toegestaan, indien het af valw ater gelijkmatig w ordt
verspreid over de onverharde bodem.

§ 3.5.6.

Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven

Artikel 3.96
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel
3.122 van het besluit is de vloer van een dierenverblijf of een deel daarvan waaraan geen
mestkelder is verbonden, ten minste vloeistof kerend uitgevoerd. Artikel 2.3 is daarbij niet van
toepassing.

2.

Artikel 2.11, eerste tot en met negende lid, van het besluit is niet van toepassing op een
dierenverblijf .

Artikel 3.97
1.

Voor het vastleggen van de capaciteit en de totale maximale ventilatiebehoef te, bedoeld in artikel
3.125, tw eede lid, van het besluit is een opleveringsverklaring binnen de inrichting aanw ezig.

2.

In de opleveringsverklaring, bedoeld in het eerste lid, zijn ten minste de volgende gegevens
opgenomen:
a. het maximale aantal landbouw huisdieren per diercategorie per luchtwassysteem en de
maximale ventilatiebehoef te van deze dieren;
b. de maximale capaciteit van het luchtw assysteem in kubieke meter per uur;
c. het aanstroomoppervlak van het f ilterpakket in vierkante meter;
d. de af metingen, het volume en de samenstelling van het f ilterpakket;
e. de af metingen van de drukkamer;
f . de drukval over het f ilterpakket in pascal;
g. het zuurverbruik in liters per dag in geval van een chemische w asstap;
h. het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp in kilow att uur;
i.
het spuiw aterdebiet in liters per uur en de spuif requentie;
j.
het w aswaterdebiet in liters per uur.

Artikel 3.98
1.

Ten behoeve van een evenredige verdeling van de stallucht over het aanstroomoppervlak van
het f ilterpakket van het luchtw assysteem als bedoeld in artikel 3.125, derde lid, van het besluit
w ordt voldaan aan het tw eede tot en met vijf de lid.

2.

Het doorstroomoppervlak van het luchtkanaal bedraagt ten minste een vierkante centimeter per
kubieke meter lucht bij de maximale capaciteit van het luchtw assysteem.

3.

De af stand tussen de ventilatoren die de lucht uit het huisvestingssysteem zuigen en het
f ilterpakket is ten minste drie meter.
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4.

In afw ijking van het derde lid bedraagt de vrije ruimte voor het f ilterpakket ten minste een meter
als de ventilatoren na het f ilterpakket zijn geplaatst.

5.

Indien voor het f ilterpakket een reinigingsstap is geplaatst zonder filterpakket worden de
af standen, bedoeld in het derde en vierde lid, gemeten tot deze reinigingsstap.

6.

Het eerste tot en met vijf de lid is niet van toepassing indien de drukkamer, bedoeld in artikel 3.97,
onder e, voor 1 januari 2013 in gebruik w as en bouwkundige aanpassing van de drukkamer
redelijkerw ijs niet kan w orden gevergd.

Artikel 3.99
1.

In een elektronisch monitoringsysteem als bedoeld in artikel 3.125, vijf de lid, van het besluit
w orden ieder uur de waarden van in ieder geval de volgende parameters geregistreerd:
a. de zuurgraad van het waswater;
b. de geleidbaarheid van het w aswater in milliSiemens per centimeter;
c. de spuiw aterproductie in kubieke meter;
d. de drukval over het f ilterpakket in pascal;
e. het elektriciteitsverbruik van de waswaterpomp in kilow att uur.

2.

Van de parameters, genoemd in het eerste lid, onderdelen c en e, w orden tevens de cumulatieve
w aarden geregistreerd.

3.

Het w aswater van het luchtwassysteem is voorzien van een debietmeting en een
laagdebietalarmering die onmiddellijk in w erking treedt als het debiet van het waswater te laag is
voor een goede w erking van het luchtw assysteem.

4.

De geregistreerde waarden van de parameters worden gedurende ten minste vijf jaar binnen de
inrichting bew aard.

Artikel 3.100
1.

Voor de registratie van de parameters, bedoeld in artikel 3.125, vijf de lid, van het besluit zijn
doelmatige meetvoorzieningen aanw ezig die voldoen aan het tw eede tot en met vierde lid.

2.

Voor het meten van de spuiw aterproductie is per spuiw aterstroom in de spuileiding een
elektromagnetische f low meter geïnstalleerd.

3.

Ten minste eenmaal per zes maanden w orden de EC-elektrode en de pH-elektrode gekalibreerd
door een deskundige op het gebied van het kalibrer en van elektrodes.

4.

Bew ijzen van de kalibraties w orden gedurende ten minste vijf jaar binnen de inrichting bew aard.

Artikel 3.101
In de gedragsvoorschrif ten, bedoeld in artikel 3.125, zevende lid, van het besluit w ordt ten minste
aangegeven:
a.

w anneer en op welke w ijze de schoonmaak en het onderhoud van het luchtwassysteem door een
deskundige op het gebied van luchtw assystemen zullen plaatsvinden;

b.

w anneer en op welke w ijze de visuele controles en schoonmaak van het luchtw assysteem door
de drijver van de inrichting zullen plaatsvinden;

c.

op w elke w ijze de waarden en instellingen van het luchtw assysteem die bepalend zijn voor de
goede w erking w orden gecontroleerd, en

d.

w elke maatregelen als bedoeld in artikel 3.125, zesde lid, van het besluit w orden getroffen.
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§ 3.5.9. Bereiden van brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren
Artikel 3.129a
Deze paragraaf is van toepassing op het bereiden van brijvoer met plantaardige bijvoedermiddelen
voor landbouw huisdieren die binnen dezelf de inrichting w orden gehouden v oor zover de
verw erkingscapaciteit voor het bereiden van brijvoer ten hoogste 4.000 ton per jaar bedraagt.
Artikel 3.129b
Bij het bereiden van brijvoer w ordt ten behoeve van het voorkomen dan w el, voor zover dat niet
mogelijk is, het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, ten minste voldaan aan de bij
ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 3.5.7.

Bereiden van brijvoer voor eigen landbouwhuisdieren

Artikel 3.102
Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar
niveau beperken van geurhinder als bedoeld in artikel 3.129b van het besluit vindt het bereiden van
brijvoer ten minste plaats in een gesloten ruimte.
§ 3.5.10. Kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen
Artikel 3.129c
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het vergisten van dierlijke mest met een
verw erkingscapaciteit van ten hoogste 25.000 kubieke meter mest per jaar.

2.

Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf eveneens van toepassing op het voor of na het
vergisten, bedoeld in het eerste lid:
a. biologisch behandelen van dierlijke meststof fen;
b. opslaan van digestaat van het vergisten van dierlijke meststof fen, zolang dat nog biologisch
actief is;
c. opslaan, bew erken en transporteren van vergistinggas met een capac iteit voor de opslag in
opslagtanks van ten hoogste 20.000 liter.

Artikel 3.129d
1.

Een installatie voor het vergisten van dierlijke meststoffen en de opslag van digestaat dat nog
biologisch actief is, is gasdicht en voorzien van een overdrukbeveiliging.

2.

Het is verboden digestaat dat nog biologisch actief is buiten de inrichting te brengen of buiten de
vergistingstank te mengen met andere dierlijke meststof fen.

3.

Bij het vergisten van dierlijke meststof fen en de opslag van digestaat dat nog biologisch actief is,
is emissie van vergistinggas verboden anders dan een emissie via de overdrukbeveiliging die
plaatsvindt als gevolg van een incident of via een f akkel of andere maatregel als bedoeld in het
vijf de lid.

4.

Een installatie voor het vergisten van dierlijke meststoffen, het opslaan van vergistinggas en het
transporteren en bew erken van vergistinggas is voorzien van een elektronisch
monitoringssysteem dat de goede w erking van de installatie controleert en de inrichtinghouder
w aarschuwt bij incidenten die kunnen leiden tot onveilige situaties of de emissie van
vergistinggas meldt. De inrichtinghouder draagt er zorg voor dat binnen een uur na de
w aarschuwing actie w ordt ondernomen om incidenten die zijn gemeld door het systeem te
verhelpen.
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5.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de inrichtinghouder onvoldoende maatregelen tref t om
uitstoot van vergistinggas bij incidenten te voorkomen, bij maatw erkvoorschrift voorschrijven dat
een f akkel of andere maatregel w ordt toegepast om vergistinggas bij incidenten te verbranden.

Artikel 3.129e
1.

Vergistinggas bevat, op de plaats waar het de installatie, bedoeld in artikel 3.129d, eerste lid,
verlaat, ten hoogste 430 milligram w aterstofsulfide per normaal kubieke meter.

2.

Onverminderd het eerste lid bevat vergistinggas dat de inrichting via een leiding verlaat ten
hoogste 15 milligram ammoniak per normaal kubieke meter.

3.

Een installatie voor het vergisten van dierlijke meststoffen heeft ten minste één monsternamepunt
voor vergistinggas.

4.

Het vergistinggas wordt bij ingebruikname van de installatie en vervolgens maandelijks
bemonsterd en geanalyseerd op het gehalte w aterstofsulfide en, indien het tw eede lid van
toepassing is, op het gehalte ammoniak.

5.

De resultaten van de analyses worden ten minste vijf jaar binnen de inrichting bew aard.

6.

Het bevoegd gezag kan op verzoek van de drijver van de inrichting bij maatw erkvoorschrift
bepalen dat het vierde en vijf de lid niet van toepassing zijn, indien de drijver van de inrichting
zorgt voor een continue registratie van het gehalte waterstofsulf ide en, indien het tw eede lid van
toepassing is, het gehalte ammoniak. In dat geval kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift
eisen stellen aan de toegepaste meetmethode en de verw erking van de meetonnauw keurigheid.

Artikel 3.129f
1.

Tussen een gaszak met vergistinggas en buiten de inrichting gelegen kw etsbare en beperkt
kw etsbare objecten is de afstand ten minste 50 meter, gerekend vanaf het middelpunt van de
gaszak.

2.

Tussen een opslagtank voor vloeibaar biogas en buiten de inrichting gelegen kw etsbare en
beperkt kw etsbare objecten is de af stand ten minste 50 meter, gerekend vanaf het aftappunt van
de opslagtank.

3.

Binnen de af standen, genoemd in het eerste en tw eede lid, is overnachting en recreatief verblijf
door derden niet toegestaan.

Artikel 3.129g
1.

Een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststof fen voor of na het vergisten
ligt op een af stand van ten minste 100 meter van een geurgevoelig object dat binnen de
bebouw de kom is gelegen.

2.

Een voorziening voor het biologisch behandelen van dierlijke meststof fen voor of na het vergisten
ligt op een af stand van ten minste 50 meter van een geurgevoelig object dat buiten de bebouw de
kom is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder als gevolg van het biologisch behandelen
van dierlijke meststof fen voor of na het vergisten een aanvaardbaar niveau overschrijdt,
onverminderd artikel 2.7a, bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan:
a. de situering van de voorziening;
b. het gesloten uitvoeren van de voorziening;
c. de ligging en af voerhoogte van het emissiepunt, indien emissies w orden afgezogen;
d. de toepassing van een doelmatige ontgeuringsinstallatie.
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Artikel 3.129h
Bij het vergisten van dierlijke meststof fen en de activiteiten, bedoeld in artikel 3.129c, tw eede lid,
w ordt ten behoeve van:
a. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico;
b. het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el, voor zover dat
niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat
ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan; of
c. het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht,
ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 3.5.8.

Kleinschalig vergisten van uitsluitend dierlijke meststoffen

Artikel 3.102a
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, bedoel in artikel 3.129h,
onderdeel a, van het besluit voldoet een installatie voor het vergisten van dierlijke meststof fen,
het opslaan van het restproduct van het vergisten van dierlijke meststoffen, zolang dat
restproduct nog niet stabiel is, het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het
vergisten en het bew erken van vergistinggas ten minste aan de artikelen 3.102b en 3.102c.

2.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan
w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de
omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als
bedoeld in artikel 3.129h, onderdeel b, van het besluit w ordt bij het vergisten van dierlijke
meststof fen, het opslaan van het restproduct van het vergisten van dierlijke meststof fen, zolang
dat restproduct nog niet stabiel is, het opslaan van vergistinggas, het bew erken en transporteren
van vergistinggas ten minste voldaan aan de artikelen 3.102b, 3.102d en 3.102e.

3.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, bedoeld in artikel
3.129h, onderdeel c, van het besluit voldoet een installatie voor het bew erken van vergistinggas
ten minste aan artikel 3.102f .

Artikel 3.102b
1.

Een
a.
b.
c.
d.

installatie voor het:
biologisch behandelen van dierlijke meststof fen voor of na het vergisten;
opslaan van digestaat van het vergisten van dierlijke meststof fen, dat nog niet stabiel is;
opslaan van vergistinggas, en
bew erken en transporteren van vergistinggas,

is voorzien van een kw aliteitsverklaring, waaruit blijkt dat de installatie bij oplevering voldoet aan
de NTA 9766. In de kw aliteitsverklaring wordt een referentieperiode vastgesteld voor de
geldigheid. De ref erentieperiode is ten hoogste 15 jaar.
2.

Ten minste vier w eken voor het aflopen van de referentieperiode wordt beoordeeld of de
installatie nog steeds voldoet aan de NTA 9766 en w ordt een kw aliteitsverklaring af gegeven met
ref erentieperiode.

3.

Indien de beoordeling, bedoeld in het tw eede lid, ertoe leidt dat de kw aliteitsverklaring alleen
af gegeven kan w orden indien bepaalde reparaties of wijzigingen w orden uitgevoerd, draagt
degene die de inrichting drijf t er zorg voor dat deze reparaties of wijzigingen onverw ijld w orden
uitgevoerd.

4.

Indien voor een installatie of voorziening geen kw aliteitsverklaring als bedoeld in het tw eede lid
kan w orden afgegeven, of de reparaties of wijzigingen bedoeld in het derde lid niet w orden
uitgevoerd, wordt de installatie buiten gebruik gesteld.
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5.

In aanvulling op het eerste lid w ordt een gaszak waarin vergistinggas wordt opgeslagen jaarlijks
visueel geïnspecteerd op tekenen van verwering of slijtage en indien nodig gerepareerd.

Artikel 3.102c
1.

De volgende activiteiten vinden plaats boven een bodembeschermende voorziening:
a. het vergisten van dierlijke meststoffen;
b. het opslaan van het restproduct van het vergisten van dierlijke meststoffen, zolang dat
restproduct nog niet stabiel is, en
c. het biologisch behandelen van dierlijke meststof fen voor of na het vergisten.

2.

In afw ijking van het eerste lid is een geheel of gedeeltelijk onder grondse voorziening voor de
activiteiten, bedoeld in het eerste lid:
a. vloeistof dicht, of
b. aangelegd overeenkomstig BRL 2342.

3.

De vul- en af tappunten van een voorziening voor de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, zijn
geplaatst boven een vloeistof dichte vloer of verharding of boven of in een lekbak.

4.

Het bew erken van vergistinggas vindt plaats boven een bodembeschermende voorziening.

5.

Artikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op de activiteiten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.102d
1.

Een installatie voor het vergisten van dierlijke meststoffen en het opslaan, bew erken en
transporteren van vergistinggas is uitgevoerd in materialen die bestand zijn tegen de inw erking
van dierlijke mest en vergistinggas.

2.

Bij de relevante delen van een installatie voor het vergisten van dierlijke meststoffen is een
noodprocedure aanwezig waarin is opgenomen:
a. een beschrijving van de handelingen die w orden verricht bij ten minste de volgende
incidenten:
1°. een storing van de WKK-installatie of de installatie voor het bew erken van vergistinggas;
2°. stroomuitval;
3°. brand, en
4°. het af gaan van de overdrukbeveiliging.
b. een lijst van contactpersonen en instanties die worden gew aarschuwd.

3.

Indien vergistinggas wordt geodoriseerd met tetrahydrothiofeen is tevens onderdeel van de
noodprocedure dat een incident waarbij tetrahydrothiofeen vrijkomt, w ordt gemeld aan het
bevoegd gezag, de brandw eer en de lokale beheerder van het aardgasnet.

4.

Een installatie voor het vergisten van dierlijke meststoffen of het bewerken van vergistinggas
w ordt uitsluitend bediend door een persoon die over voldoende deskundigheid beschikt. Bij de
installatie zijn bedieningsinstructies aanw ezig.

5.

Indien vergistinggas via een leiding uit de inrichting w ordt getransport eerd, is de installatie die het
vergistinggas op de leiding brengt zo af gesteld dat bij een plotselinge drukval in de leiding de
levering van biogas w ordt stopgezet. In dat geval w ordt de levering hervat indien is vastgesteld
dat er geen problemen met de leiding zijn of deze zijn opgelost.

6.

Bovengrondse vergistinggasleidingen zijn beveiligd tegen aanrijden. Ondergrondse
vergistinggasleidingen lopen niet onder gebouw en door. Vergistinggasleidingen zijn herkenbaar
als zodanig gemerkt.
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7.

Indien een installatie voor het vergisten van dierlijke meststoffen of een voorziening voor het
opslaan of bew erken van vergistinggas buiten gebruik w ordt gesteld, wordt eerst het restant
vergistinggas uit de installatie verw ijderd. Het vergistinggas wordt indien mogelijk nuttig toegepast
en voor zover dat niet mogelijk is vernietigd of anders afgevoerd met zo min mogelijk gevaar voor
mens en milieu. Zodra de installatie niet meer gasdicht is, w ordt het overgebleven restproduct zo
snel mogelijk uit de installatie verw ijderd en gestabiliseerd.

Artikel 3.102e
1.

Op een vast opgestelde opslagtank voor vloeibaar vergistinggas zijn de voorschriften 2.2.1, 2.2.3
tot en met 2.2.6, 2.2.10, 2.2.13 tot en met 2.2.15 van PGS 33-1 van overeenkomstige toepassing.

2.

Bij het legen van de opslagtank zijn de voorschriften 3.3.1, 3.3.2, 3.3.6 tot en met 3.3.12, 5.5.1 tot
en met 5.5.6 van PGS 33-1 van overeenkomstige toepassing.

3.

Onverminderd het tw eede lid w ordt een vast opgestelde opslagtank voor vloeibaar vergistinggas
geleegd met composietslangen. Bij het legen van de tank w ordt potentiaalvereffening toegepast
om statische oplading te voorkomen.

Artikel 3.102f
De kooldioxide die vrijkomt bij het bew erken van vergistinggas wordt bovendaks en omhoog gericht
af gevoerd.

AFDELING 3.6.
§ 3.6.1.

V OEDINGSMIDDELEN

Bereiden van voedingsmiddelen

Artikel 3.130
Deze paragraaf is van toepassing op het bereiden van voedingsmiddelen met:
a. keukenapparatuur;
b. grootkeukenapparatuur;
c. één of meer bakkerijovens die chargegew ijs beladen w orden, of
d. één of meer bakkerijovens die continu beladen w orden met een nominaal vermogen van ten
hoogste 400 kilow att.
Artikel 3.131
1.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van het bereiden van
voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten w ordt ten minste voldaan aan het
tw eede tot en met het vijf de lid.

2.

Indien niet in een vuilw aterriool geloosd kan w orden, is lozen anders dan in een vuilw aterriool
toegestaan, indien het af valw ater gezamenlijk met huishoudelijk af valw ater wordt geloosd en de
voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk af valw ater zijn berekend op het zuiveren van
het af valw ater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende
activiteiten.

3.

Af valw ater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden
of vermalen, w ordt niet geloosd.

4.

Het vethoudende af valw ater wordt voorafgaand aan de vermenging met ander niet -vethoudend
af valw ater geleid door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en w orden gebruikt
conf orm NEN-EN 1825-1 en 2. In afw ijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere
f requentie van het ledigen en reinigen dan daarin vermeld w orden volstaan, indien een lagere
f requentie geen nadelige gevolgen heef t voor het doelmatig f unctioner en van de af scheider.
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5.

Bij maatw erkvoorschrif t kan het bevoegd gezag in afwijking van het vierde lid, het lozen zonder
een vetaf scheider en slibvangput toestaan, indien gelet op het vetgehalte in het te lozen
af valw ater in combinatie met de hoeveelheid te lozen af valw ater, het lozen geen nadelige
gevolgen heef t voor de doelmatige w erking van de voorzieningen voor het beheer van afvalw ater.
Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

6.

Het vierde lid is niet van toepassing indien voor het tijdstip w aarop dat artikel op de inrichting van
toepassing w erd een slibvangput en een vetafscheider zijn geplaatst die op de hoeveelheid
af valw ater is afgestemd.

7.

Indien op een inrichting voor 1 januari 2008 een besluit als bedoeld in artikel 6.43 van toepassing
w as en vanuit die inrichting het af valw ater van het vervaardigen of bereiden van
voedingsmiddelen w erd geloosd zonder behandeling in een vetaf scheider en slibvangput die
voldoen aan NEN-EN-1825-1 en 2 dan w el op de hoeveelheid af valw ater is afgestemd, geldt voor
dat lozen een onthef fing die als maatw erkvoorschrift als bedoeld in het vijf de lid w ordt
aangemerkt.

8.

Het zevende lid is van overeenkomstige toepassing op een inrichting w aarop van 1 januari 2008
tot 1 januari 2013 het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit mestbassins milieubeheer of het
Besluit glastuinbouw van toepassing was.

Artikel 3.132
Bij het bereiden van voedingsmiddelen w ordt ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat
niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder voldaan aan de bij
ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 3.6.1.

Bereiden van voedingsmiddelen

Artikel 3.103
1.

Ten behoeve van het voorkomen, dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder als bedoeld in artikel 3.132 van het besluit,
w orden afgezogen dampen en gassen van het bereiden van voedingsmiddelen als bedoeld in
artikel 3.130, onder b, c en d, van het besluit die naar de buitenlucht w orden geëmitteerd:
a. ten minste tw ee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding
gelegen bebouw ing afgevoerd; of
b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, bedoeld in artikel 3.132 van het besluit, w orden
dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen, bedoeld in artikel 3.130, onder b,
van het besluit, in een ruimte bij grillen, anders dan met houtskool, dan w el frituren of bakken in
olie of vet, afgezogen en voordat zij in de buitenlucht w orden afgevoerd, geleid door een
doelmatig verw isselbaar of reinigbaar vetvangend filter.

3.

Het eerste en tw eede lid zijn niet van toepassing indien het mogelijke ef f ect van de geuremissie
van de uittredende lucht van een af zuiginstallatie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein
of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

4.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding van
af gezogen dampen, geuremissies die niet via de af zuiging w orden afgevoerd of incidentele
geurpieken, in aanvulling op het eerste lid, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit,
maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot:
a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het eerste lid;
b. de situering van het emissiepunt;
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c.
d.

het voorkomen of beperken van dif fuse geuremissies; of
het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

5.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige gebouw en.

6.

In afw ijking van het vijf de lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld het
vierde lid stellen.

7.

In afw ijking van het vijf de lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau overschrijdt overeenkomstig artikel 2.7a, tw eede en derde lid, van het
besluit bij maatw erkvoorschrift bepalen dat het eerste lid w el van toepassing is.

§ 3.6.2.

Slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke
bijproducten

Artikel 3.133
1.

Deze paragraaf is van toepassing op:
a. het slachten van ten hoogste 10.000 kilogram levend gew icht aan dieren per week en het
broeien, koken of pekelen van daarbij vrijkomende dierlijke bijproducten;
b. het uitsnijden van vlees van karkassen of karkasdelen;
c. het uitsnijden van vis, of
d. het uitsnijden en pekelen van organen.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op een IPPC-installatie.

Artikel 3.134
1.

Het slachten van dieren en het bew erken van dierlijke bijproducten vindt inpandig plaats.

2.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van het bewerken van dierlijke
bijproducten of het reinigen en desinf ecteren van ruimtes waar dieren zijn geslacht, karkassen
zijn bew erkt, vlees is uitgesneden van karkassen of karkasdelen, vis is uitgesneden, organen
w orden verwerkt of dierlijke bijproducten w orden bew erkt, wordt ten minste voldaan aan het
derde tot en met zevende lid.

3.

Het af valw ater, bedoeld in het tw eede lid, w ordt voor vermenging met ander niet vethoudend
af valw ater geleid door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en w orden gebruikt
conf orm NEN-EN 1825-1 en 2. In afw ijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere
f requentie van het legen en reinigen dan daar vermeld w orden volstaan indien dit geen nadelige
gevolgen heef t voor het doelmatig f unctioner en van de afscheider.

4.

Het af valw ater wordt voorafgaand aan het lozen in een vuilw aterriool niet onderw orpen aan een
biologische behandeling.

5.

Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet
verzet, bij maatw erkvoorschrift, in afwijking van het vierde lid, een biologische behandeling
toestaan voorafgaand aan het lozen in een vuilw aterriool.

6.

Het derde lid is niet van toepassing op een slibvangput en een vetaf scheider die zijn geplaatst
binnen een inrichting vooraf gaand aan het tijdstip w aarop dat lid op die inrichting van toepassing
w erd.
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7.

Het derde lid is eveneens niet van toepassing op een f locculatie-afscheider die binnen een
inrichting is geplaatst voorafgaand aan het tijdstip waarop die leden op die inrichting van
toepassing w erden.

Artikel 3.135
1.

Bij het broeien of koken van dierlijke bijproducten w ordt ten behoeve van het voorkomen dan w el,
voor zover dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

2.

Bij het pekelen w ordt ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

3.

Bij het pekelen w ordt:
a. ter bescherming van de doelmatige w erking van voorzieningen voor het beheer van
af valw ater, of
b. ten behoeve van het voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk
beperken van de verontreiniging van een oppervlaktew aterlichaam,
ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

Artikel 3.136
Bij het slachten van dieren w ordt:
a. ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voldaan aan de bij
ministeriële regeling gestelde eisen, of
b. ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar
niveau beperken van geurhinder ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde
eisen.

§ 3.6.2.

Slachten van dieren, uitsnijden van vlees of vis of bewerken van dierlijke
bijproducten

Artikel 3.104
1.

Ten behoeve van het voorkomen, dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder als bedoeld in de artikelen 3.135 en 3.136 van het
besluit:
a. w ordt bij het slachten van dieren als bedoeld in artikel 3.133, onder a, van het besluit ten
minste de vaste dierlijke mest die vrijkomt bij het slachten in af gesloten, lekvrije tonnen of
bakken opgeslagen;
b. w orden afgezogen dampen en gassen van het broeien of koken van dierlijke bijproducten
als bedoeld in artikel 3.133, onder a, van het besluit, indien deze op de buitenlucht w orden
geëmitteerd:
1°. ten minste tw ee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de
uitmonding gelegen gebouw en afgevoerd; of
2°. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

2.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding van
af gezogen dampen, geuremissie die niet via de af zuiging w ordt afgevoerd of incidentele
geurpieken, in aanvulling op het eerste lid, onder b, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van
het besluit, maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot:
a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeurings installatie als bedoeld in het eerste lid,
onder b;
b. de situering van de af voerpijp;
c. het voorkomen of beperken van dif fuse geuremissies; of
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d.

het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

3.

In afw ijking van het eerste lid, onder b, kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden, bedoeld in het tw eede lid, onvoldoende
zijn om de overschrijding ongedaan te maken, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het
besluit maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanw ezigheid van een
ontgeuringsinstallatie of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige gebouw en.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
tw eede en derde lid stellen.

Artikel 3.105
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel
3.135 van het besluit vindt het pekelen van dierlijke bijproducten en organen als bedoeld in artikel
3.133, onder a en d, van het besluit plaats boven een bodembeschermende voorziening.
2.
Ten behoeve van het voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk
beperken van de verontreiniging van een oppervlaktew aterlichaam en ter bescherming van de
doelmatige w erking van voorzieningen voor het beheer van afvalw ater als bedoeld in artikel 3.135 van
het besluit w orden bij het pekelen van dierlijke bijproducten en organen, bedoeld in artikel 3.133,
onder a en d,van het besluit, ten minste de gemorste of gelekte stoffen zoveel mogelijk zonder verder
toevoegen van w ater opgeruimd en af gevoerd als afvalstof en wordt zoveel mogelijk voorkomen dat
deze stoffen in het af valw ater terecht kunnen komen. Deze w erkw ijze wordt opgenomen in de
bedrijf sinterne procedures en werkinstructies, bedoeld in artikel 2.3, tw eede lid.

§ 3.6.3.

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Artikel 3.137
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of
dranken, voor zover daarbij geen sprake is van:
a. het ambachtelijk bereiden van voedingsmiddelen of dranken;
b. het bereiden van voedingsmiddelen of dranken met:
1°. keukenapparatuur,
2°. grootkeukenapparatuur;
3°. een of meer bakkerijovens die chargegew ijs beladen w orden, of
4°. één of meer bakkerijovens die continu beladen w orden met een nominaal vermogen van
ten hoogste 400 kilow att;
c. het slachten van dieren en het uitsnijden van vlees en vis;
d. de extractie van plantaardige oliën of veredeling van vetten;
e. de productie van zetmeel of suiker;
f . de productie van alcohol, of
g. de productie van voedingsmiddelen voor landbouw huisdieren..

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op een IPPC-installatie.
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Artikel 3.138
1.

Het in een oppervlaktew aterlichaam lozen van af valw ater afkomstig van het vervaardigen of
bew erken van voedingsmiddelen of dranken is uitsluitend toegestaan, indien daarbij ten minste
w ordt voldaan aan de eisen, gesteld bij of krachtens het tweede tot en met het zesde lid.

2.

Het te lozen af valw ater bevat geen stoffen die op grond van het BBT-inf ormatiedocument
Algemene BeoordelingsMethodiek 2016, aangew ezen krachtens artikel 5.4, eerste lid, van het
Besluit omgevingsrecht, worden aangemerkt als stoffen waarvoor een:
a. saneringsinspanning A geldt, of
b. saneringsinspanning B geldt, tenzij het af valw ater wordt gezuiverd door middel van
biologische zuivering.

3.

In afw ijking van het tw eede lid kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming
van het milieu zich daar niet tegen verzet, bij maatw erkvoorschrift het lozen van afvalw ater als
bedoeld in dat lid, onder a of b, toestaan. Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

4.

Onverminderd het tw eede en derde lid voldoet het te lozen af valw ater in enig steekmonster aan
de volgende eisen:
a) het biochemisch zuurstofverbruik bedraagt ten hoogste 30 mg/l;
b) het chemisch zuurstofverbruik bedraagt ten hoogste 250 mg/l;
c) de totale hoeveelheid onopgeloste bestanddelen bedraagt ten hoogste 100 mg/l;
d) het gehalte aan zink bedraagt ten hoogste 1 mg/l;
e) het gehalte aan koper bedraagt ten hoogste 1 mg/l;
f ) het gehalte aan totaalf osfor bedraagt ten hoogste 2 mg/l, en
g) het gehalte aan totaalstikstof bedraagt ten hoogste 15 mg/l.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift:
a. lagere gehaltes of grenswaarden vaststellen indien het belang van het milieu daartoe
noodzaakt, of
b. hogere gehaltes of grenswaarden vaststellen, indien het belang van de bescherming van het
milieu zich daartegen niet verzet.
Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

6.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

Verwijderd: over het beoordelen
van stoffen en preparaten voor de
uitvoering van het emissiebeleid
water, aangewezen krachtens artikel
5.4, tweede lid,
Verwijderd: («Beoordeling stoffen
en preparaten» van de Commissie
Integraal Waterbeheer CIW (4 200005))

Artikel 3.139
1.

Het lozen in een vuilw aterriool van af valw ater afkomstig van het vervaardigen of bewerken van
voedingsmiddelen of dranken is toegestaan indien daarbij ten minste voldaan w ordt aan de eisen,
gesteld bij en krachtens het tweede tot en met zesde lid.

2.

Het te lozen af valw ater bevat geen stoffen die op grond van het BBT-inf ormatiedocument
Algemene BeoordelingsMethodiek 2016, aangew ezen krachtens artikel 5.4, eerste lid, van het
Besluit omgevingsrecht, worden aangemerkt als stoffen waarvoor een saneringsinspanning A
geldt.

Verwijderd: over het beoordelen van
stoffen en preparaten voor de
uitvoering van het emissiebeleid water

3.

In afw ijking van het tw eede lid kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming
van het milieu zich daar niet tegen verzet, bij maatw erkvoorschrift het lozen van afvalw ater,
bedoeld in dat lid, toestaan.
Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Verwijderd: («Beoordeling stoffen
en preparaten» van de Commissie
Integraal Waterbeheer CIW (4 200005))

4.

Het af valw ater wordt voorafgaand aan het lozen in een vuilw aterriool niet onderw orpen aan een
biologische behandeling.

5.

Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet
verzet, bij maatw erkvoorschrift, in afwijking van het vierde lid, een biologische behandeling
toestaan voorafgaand aan het lozen in een vuilw aterriool.
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Verwijderd: tweede

6.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater waarbij olie, vet, zuivel, vlees of vis wordt
verw erkt, wordt het afvalw ater, voor vermenging met ander niet-vethoudend afvalw ater geleid
door een vetaf scheider en slibvangput die voldoen aan en w orden gebruikt conform NEN-EN
1825-1 en -2. In afw ijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere f requentie van het
ledigen en reinigen dan daar vermeld w orden volstaan indien dit geen nadelige gevolgen heef t
voor het doelmatig f unctioneren van de afscheider.

7.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

8.

Het zesde lid is niet van toepassing op een slibvangput en een vetaf scheider die zijn geplaatst
binnen een inrichting vooraf gaand aan het tijdstip w aarop dat lid op die inrichting van toepassing
w erd.

9.

Het zesde lid is eveneens niet van toepassing op een f locculatie-afscheider die binnen een
inrichting is geplaatst voorafgaand aan het tijdstip waarop die leden op die inrichting van
toepassing w erden..

Artikel 3.140
1.

Een inrichting voor het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken w ordt
uitsluitend opgericht of uitgebreid in capaciteit voor dat vervaardigen of bew erken indien nieuw e
geurhinder ter plaatse van geurgevoelige objecten door die oprichting of uitbreiding w ordt
voorkomen. De eerste volzin is eveneens van toepassing op het w ijzigen van de inrichting, indien
die w ijziging leidt tot een grotere of andere geurbelasting ter plaatse van een of meer
geurgevoelige objecten.

2.

Het bevoegd gezag kan in afw ijking van het eerste lid bij maatw erkvoorschrift een bepaalde mate
van nieuw e geurhinder ter plaatse van geurgevoelige objecten toestaan, indien het belang van de
bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Bij het opstellen van het
maatw erkvoorschrift is artikel 2.7a van overeenkomstige toepassing en houdt het bevoegd gezag
rekening met vastgesteld lokaal beleid ten aanzien van geurhinder.

3.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat ten gevolge van het vervaardigen of bewerken van
voedingsmiddelen of dranken de geurhinder ter plaatse van een of meer geurgevoelige objecten
een aanvaardbaar niveau overschrijdt, onverminderd artikel 2.7a bij maatw erkvoorschrift bepalen
dat een bepaalde geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten niet w ordt overschreden,
dan w el dat technische voorzieningen in de inrichting w orden aangebracht of gedragsregels in de
inrichting in acht w orden genomen om de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

Artikel 3.141
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het vervaardigen of
bew erken van voedingsmiddelen of dranken waarbij voedingsmiddelen of dranken of
grondstoffen daarvan worden gedroogd, gemalen, gebrand of geroosterd of waarbij goederen
behorend tot de stuif klasse S1, S2, S3 of S4 w orden gemengd, de emissieconcentratie van
stof klasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur, en
b. 50 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S kleiner is
dan 200 gram per uur.

2.

Het bevoegd gezag kan in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, indien het gaat om een emissie
van hygroscopisch stof, indien de massastroom van stofklasse S naar de luc ht gelijk is aan of
groter is dan 200 gram per uur, indien de toepassing van een f iltrerende afscheider technisch niet
haalbaar is en indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bij
maatw erkvoorschrift een hogere emissieconcentratie van stofklasse S toestaan. De
emissieconcentratie die bij maatw erkvoorschrift wordt toegestaan, bedraagt ten hoogste 50
milligram per normaal kubieke meter.
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Verwijderd: vijfde

3.

Bij maatw erkvoorschrif t, bedoeld in het tw eede lid, kunnen eisen w orden gesteld met betrekking
tot:
a. het controleren van de emissieconcentratie van stofklasse S, of
b. het onderhoud en de controle van een emissiebeperkende techniek die in de inrichting w ordt
ingezet om aan het maatw erkvoorschrift te voldoen.

4.

Bij het vervaardigen of bew erken van voedingsmiddelen of dranken w aarbij voedingsmiddelen of
dranken of grondstoffen daarvan worden gedroogd, gemalen, gebrand of geroosterd of waarbij
goederen behorend tot de stuifklasse S1, S2, S3 of S4 worden gemengd, w ordt ten behoeve van
het voorkomen dan w el beperken van dif fuse emissies en het doelmatig verspreiden van
emissies naar de buitenlucht voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 3.6.3.

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Artikel 3.106
Aan artikel 3.141, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij het vervaardigen en bew erken van
voedingsmiddelen of dranken w aarbij voedingsmiddelen of grondstoffen daarvan worden
gedroogd, gemalen, gebrand of geroosterd of waarbij goederen behorend tot de stuifklasse S1,
S2, S3 of S4 w orden gemengd, worden gevoerd door een f iltrerende afscheider die geschikt is
om aan artikel 3.141, eerste lid, van het besluit te voldoen; en
b. die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.
Artikel 3.107
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies wordt
stof klasse S dat vrijkomt bij het vervaardigen en bew erken van voedingsmiddelen of dranken als
bedoeld in artikel 3.141 van het besluit w aarbij voedingsmiddelen of grondstoffen daarvan
w orden gedroogd, gemalen, gebrand of geroosterd of waarbij goederen behorend tot de
stuif klasse S1, S2, S3 of S4 w orden gemengd, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig
aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden de
af gezogen emissies die vrijkomen bij het vervaardigen en bew erken van voedingsmiddelen of
dranken als bedoeld in artikel 3.141 van het besluit, w aarbij voedingsmiddelen of grondstoffen
daarvan w orden gedroogd, gemalen, gebrand of geroosterd of waarbij goederen behor end tot de
stuif klasse S1, S2, S3 of S4 w orden gemengd en naar de buitenlucht w orden afgevoerd,
bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een
gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan w el op
een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit en maatw erkvoorschriften stellen aan
de ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emiss ies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

AFDELING 3.7.
§ 3.7.1.

SPORT EN RECREATIE

Binnenschietbanen

Artikel 3.142
Deze paragraaf is van toepassing op het schieten op een schietbaan of een combinatie van
schietbanen in een gebouw of een deel van een gebouw , zonder open zijden en met een gesloten
af dekking.

242

Artikel 3.143
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het schieten op een
binnenschietbaan, de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur, en
b. 50 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S kleiner is
dan 200 gram per uur.

2.

Bij het schieten op een binnenschietbaan w ordt ten behoeve van het voorkomen dan w el voor
zover dat niet mogelijk is het beperken van dif f use emissies en stofhinder en het doelmatig
verspreiden van emissies naar de buitenlucht, voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde
eisen.

Artikel 3.144
1.

Bij het schieten op een binnenschietbaan w ordt ten behoeve van:
a. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover
dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de
kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, of
b. het voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van
bodemverontreiniging;
ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

2.

Voor de bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L ar,LT ) en het maximaal
geluidniveau Lamax, veroorzaakt door een inrichting met een binnenschietbaan, w ordt voldaan aan
bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 3.7.1.

Binnenschietbanen

Artikel 3.108
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies als
bedoeld in artikel 3.143 van het besluit, w ordt stofklasse S dat vrijkomt bij het schieten op een
binnenschietbaan, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht als bedoeld in
artikel 3.143 van het besluit, w orden de afgezogen emissies die vrijkomen bij het schieten op een
binnenschietbaan en die naar de buitenlucht w orden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht
af gevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een
gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan w el op een bedrijventerrein met minder
dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit en maatw erkvoorschriften stellen aan
de ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

Artikel 3.109
Aan artikel 3.143, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij het schieten op een binnenschietbaan w orden
gevoerd door een f iltrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 3.143, eerste lid, van het
besluit te voldoen, en
b. die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.
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Verwijderd: vijfde

Artikel 3.110
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan
w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de
omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als
bedoeld in artikel 3.144, aanhef en onder a, van het besluit, wordt bij het schieten op een
binnenschietbaan ten minste voldaan aan het tw eede en derde lid.

2.

De constructie van een binnenschietbaan voldoet ten minste aan de in tabel 3.110 aangegeven
maatvoering.

3.

Een binnenschietbaan heef t een doelmatige kogelvanger die ten minste voldoet aan de in tabel
3.110 aangegeven maatvoering.

4.

In afw ijking van het tw eede en derde lid kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift eisen
stellen ten aanzien van de constructie en kogelvanger.

Verwijderd: H
Verwijderd: kan in het belang van
de veiligheid voor de omgeving
Verwijderd: en

Tabel 3.110

Verwijderd: aan
Verwijderd: , bedoeld in het tweede
en derde lid

Vuistvuurwapens en

Vuistvuurwapens met een

Vuistvuurwapens

Schoudervuurwa

schoudervuurwapens met

kaliber tot .45 en overige

met een kaliber tot

pens met een

een kaliber niet groter

vuurwapens voorzien van

.50 en overige

kaliber tot .50 en

dan .22 en

pistoolmunitie met een

vuurwapens

historische

randvuurmunitie niet

kaliber tot .45 en

voorzien van

schouder-

zwaarder dan .22 Long

historische

pistoolmunitie met

vuurwapens

Rifle

vuistvuurwapens

een kaliber tot .50

Verwijderd: wapens met een kaliber
tot en met .22

50 mm beton

100 mm beton

200 mm beton

of 100 mm gasbeton

of 150 mm gasbeton

of 150 mm gasbeton

of 3 mm staalplaat

of 5 mm staalplaat

Verwijderd: vuistvuurwapens met
een kaliber tot .50 en overige
vuurwapens voorzien van
pistoolmunitie

100 mm metselwerk of

100 mm metselwerk of

200 mm metselwerk of kalkzandsteen

kalkzandsteen

kalkzandsteen

of 200 mm beton

of 50 mm beton

of 100 mm beton

of 150 mm gasbeton

of 100 mm gasbeton

of 150 mm gasbeton

of 3 mm staalplaat

of 5 mm staalplaat

100 mm metselwerk of

200 mm metselwerk of

200 mm metselwerk of kalkzandsteen

kalkzandsteen

kalkzandsteen of

of 200 mm beton

of 75 mm beton

100 mm beton

bescherming wanden

vurenhout 20 mm of

vurenhout 25 mm of

vurenhout 25 mm of cementvezelplaat 50

en plafond ter

cementvezelplaat 25 mm

cementvezelplaat 50 mm op

mm op regels 30 mm

plaatse van het

op regels 25 mm

regels 30 mm

baanzool (indien en

50 mm beton met afwerking

100 mm beton met afwerking

100 mm beton met afwerking cementvloer

voor zover verhard)

cementvloer of plastisch

cementvloer of plastisch

of plastisch materiaal

materiaal

materiaal

baanzool (indien en

vlak zand, zonder harde

vlak zand, zonder harde

vlak zand, zonder harde bestanddelen

voor zover

bestanddelen met

bestanddelen met afmetingen

met afmetingen groter dan 3 mm

onverhard)

afmetingen groter dan 3

groter dan 3 mm

plafond/dak

zijwanden

achterwand

schietpunt

mm
bescherming

vurenhout 20 mm op regels

vurenhout 25 mm op regels

aanschietbare delen

25 mm

30 mm
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vurenhout 25 mm op regels 30 mm

Verwijderd: schoudervuurwapens
met een kaliber tot .50

rooster ventilatie-

staalplaat 3 mm

staalplaat 6 mm

staalplaat 10 mm

Helling 34 graden met

Helling 34 graden met

Helling 34 graden met horizontaal; nabij

horizontaal; nabij plafond

horizontaal; nabij plafond 1,0

plafond 1,2 m diepte

0,75 m diepte

m diepte

stalen kogelvanger

staalplaat trefvlak 5 mm dik

staalplaat trefvlak 12 mm dik

-----

kunststof

diepte 0,30 m

diepte 0,50 m

diepte 0,90 m.

opening
zandkogelvanger

kogelvanger

Artikel 3.111
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk
beperken van de belasting van de bodem, bedoeld in artikel 3.144, aanhef en onder b, van het
besluit, w ordt bij het schieten op een binnenschietbaan ten minste voldaan aan het tw eede tot en
met het derde lid.

2.

Indien bij het schieten hulzen van verschoten munitie vrijkomen, vindt het schieten plaats boven
een bodembeschermende voorziening.

3.

De kogelvanger, bedoeld in artikel 3.110, derde lid, is opgesteld boven een bodembeschermende
voorziening.

Artikel 3.112
Bij het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) en het maximaal geluidsniveau
LAmax als gevolg van een inrichting met een binnenschietbaan, bedoeld in artikel 3.144, tw eede lid, van
het besluit, w ordt gemeten volgens het in bijlage 7 opgenomen Meetvoorschrift
binnenschietinrichtingen.
Artikel 3.113
Ingevolge artikel 1.11, tiende lid, van het besluit, bevat het rapport van een akoestisch onderzoek,
bedoeld in artikel 1.11, derde lid, onder f van het besluit, de volgende gegevens:
a. een gedetailleerde beschrijving (naam, type, f abricaat) van de gemeten representatieve wapens
en de gebruikte munitie (type en LOT-nummer);
b. het totale aantal schoten van de representatieve gebruiksituatie voor de relevante
w apencategorieën voor de relevante beoordelingsperioden;
c. gebruikte meetapparatuur;
d. een plattegrond van de meetsituatie (bijvoorbeeld: ligging baan, positie w apen, adres, omgeving
geluidgevoelige bestemmingen, etc.) en een opgave van de beoordelingspunten (afstanden,
microf oonhoogte, afstand tot de gevel, af metingen van de ruimte);
e. de meetw aarden voor LAE en LAmax alsmede de energetische gemiddelde w aarden;
f . de beoordelingsniveaus per meetlocatie voor de relevante beoordelingsperioden;
g. het gemeten achtergrondgeluidniveau per meetlocatie en beschrijving van de aard van de
stoorgeluiden, en
h. de w eersomstandigheden indien metingen buiten zijn uitgevoerd.
§ 3.7.2.

Traditioneel schieten

Artikel 3.145
Deze paragraaf is van toepassing op het door schutterijen of schuttersgilden schieten met buksen of
gew eren vanaf een vaste standplaats op een stilstaand doel in de buitenlucht.

245

Artikel 3.146
Bij het traditioneel schieten w ordt:
a. in af w ijking van artikel 2.9, eerste lid, ten behoeve van het voorkomen dan w el, voor zover dat
niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de belasting van de bodem, of
b. ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste voldaan aan
de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 3.7.2.

Traditioneel schieten

Artikel 3.114
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan
w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de
omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, bedoeld
in artikel 3.146 van het besluit, w ordt bij het traditioneel schieten ten minste voldaan aan het
vierde tot en met zevende lid.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk
beperken van de belasting van de bodem, bedoeld in artikel 3.146 van het besluit, w ordt bij het
traditioneel schieten voldaan aan het derde, vierde en zevende lid.

3.

Indien bij het schieten hulzen van verschoten munitie vrijkomen, vindt het schieten plaats boven
een bodembeschermende voorziening.

4.

Het schieten vindt op zodanige w ijze plaats dat alle af geschoten kogels w orden opgevangen in
een voorziening. De voorziening is opgesteld boven een bodembeschermende voorziening.

5.

Gedurende de periode dat w ordt geschoten bevinden zich geen personen of veediersoorten in de
onveilige zone, uitgezonderd de schutter, de baancommandant en één of meerdere door de
baancommandant aangew ezen personen. De onveilige zone omvat de oppervlakte van een
rechthoek van twee meter aan w eerszijde van de voorziening w aarin de af geschoten kogels
w orden opgevangen, bedoeld in het vierde lid, bij acht meter. De zone bevindt zich aan de zijde
w aar op het doel w ordt geschoten.

6.

In afw ijking van het vijf de lid omvat de onveilige zone bij het schieten op een houten blok of
knoest met kogels van kalibernummer 16 of kleiner de oppervlakte van een halve cirkel met een
straal van 25 meter met het doel w aarop wordt geschoten als middelpunt. De zone bevindt zich
aan de zijde w aar op het doel w ordt geschoten.

7.

In afw ijking van het vierde tot en met het zesde lid kan het bevoegd gezag bij de viering van
f estiviteiten maatw erkvoorschriften stellen ten behoeve van:
a. het voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de
belasting van de bodem; en
b. met betrekking tot de onveilige zone.
8.
De dagen of dagdelen w aarop festiviteiten als bedoeld in het zevende lid plaatsvinden w orden
door het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrif t aangewezen, met dien verstande dat het aantal aan
te w ijzen dagen of dagdelen niet meer dan tw aalf per kalenderjaar bedraagt.
§ 3.7.3.

Bieden van gelegenheid voor het beoefenen van sport in de buitenlucht

Artikel 3.147
Deze paragraaf is van toepassing op het bieden van gelegenheid voor het beoef enen van sport in de
buitenlucht w aarbij terreinverlichting wordt toegepast.
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Artikel 3.148
1.

De verlichting bij een gelegenheid voor sportbeoefening in de buitenlucht is uitgeschakeld:
a. tussen 23.00 uur en 07.00 uur, en
b. indien er geen sport wordt beoefend noch onderhoud plaatsvindt.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met:

a.

de viering van f estiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangew ezen, in
de gebieden in de gemeente w aarvoor de verordening geldt;
b. de viering van andere f estiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, w aarbij het aantal bij of
krachtens een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of dagdelen niet meer mag
bedragen dan tw aalf per kalenderjaar, of
c. door het bevoegd gezag aangew ezen activiteiten in een inrichting, anders dan f estiviteiten
als bedoeld in onderdeel b, w aarbij het aantal aan te w ijzen dagen of dagdelen gebaseerd
op dit artikel tezamen niet meer bedraagt dan tw aalf dagen per kalenderjaar.

3.

Een f estiviteit of activiteit als bedoeld in het tw eede lid die maximaal een etmaal duurt, maar die
zow el voor als na 00.00 uur plaatsvindt, wordt hierbij beschouwd als plaatshebbende op één dag.

§ 3.7.4.

Recreatieve visvijvers

Artikel 3.149
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van spuiw ater uit recreatieve visvijvers.
Artikel 3.150
1.

Het lozen van spuiw ater uit recreatieve visvijvers in een oppervlaktewaterlichaam, op of in de
bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalw ater, niet zijnde een
vuilw aterriool, is toegestaan.

2.

Het lozen van spuiw ater uit recreatieve visvijvers in een vuilw aterriool is verboden.

§ 3.7.5.

Gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen op sport - of recreatieterreinen.

Artikel 3.151
Deze paragraaf is van toepassing op het gebruiken van gew asbeschermingsmiddelen op sport - of
recreatieterreinen.
Artikel 3.152
1.

Bij het lozen van gew asbeschermingsmiddelen in een oppervlaktew aterlichaam ten gevolge van
het gebruik van gew asbeschermingsmiddelen op een sport- of recreatieterrein in de nabijheid van
een oppervlaktew aterlichaam w ordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en met het derde lid.

2.

Binnen een af stand van een meter vanaf de insteek van een oppervlaktew aterlichaam w orden
gew asbeschermingsmiddelen niet gebruikt met apparatuur die bestemd is voor het
druppelsgew ijs gebruiken van gew asbeschermingsmiddelen, met uitzondering van pleksgew ijze
onkruidbestrijding met een af geschermde spuitdop.

3.

Binnen een af stand van 14 meter vanaf de insteek van een oppervlaktew aterlichaam:
a. w orden gewasbeschermingsmiddelen slechts gebruikt met mechanisch voortbewogen
apparatuur, indien deze uitsluitend is voorzien van drif tarme doppen, en zodanig is ingesteld
dat de spuitdoppen zich niet hoger dan 50 cm boven de grond bevinden;
b. w ordt geen gebruik gemaakt van een spuitgew eer dat is voorzien van een werveldop of dat
gebruik maakt van een w erkdruk van 5 bar of hoger;
c. w orden geen gew asbeschermingsmiddelen gebruikt bij een w indsnelheid van meer dan 5
meter per seconde gemeten op spuitdophoogte.
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AFDELING 3.8.
§ 3.8.1.

OV ERIGE ACTIVITEITEN

Tandheelkunde

Artikel 3.153
Deze paragraaf is van toepassing op tandheelkundige bew erkingen met amalgaam.
Artikel 3.154
Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van tandheelkundige bew erkingen wordt
ten behoeve van het verwijderen van amalgaam, het amalgaamhoudend af valw ater geleid door een
amalgaamaf scheider, die voldoet aan de eisen gesteld in NEN-EN- ISO 11143.
§ 3.8.2.

Gem eentelijke milieustraat

Artikel 3.155
Deze paragraaf is van toepassing op inrichtingen w aar een gemeente ter uitvoering van artikel 10.22,
eerste lid, van de w et gelegenheid biedt om grove huishoudelijke af valstoffen achter te laten.
Artikel 3.156
1.

Bij een inrichting w aar een gemeente gelegenheid biedt om grove huishoudelijke af valstoffen
achter te laten w ordt ten behoeve van een doelmatig beheer van af valstoffen ten minste voldaan
aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

2.

In afw ijking van artikel 2.12 is het bij een inrichting die voldoet aan de krachtens het eerste lid
gestelde eisen toegestaan af valstoffen, zijnde grove huishoudelijke af valstoffen, te mengen met
andere categorieën van afvalstoffen.

§ 3.8.1.

Gem eentelijke milieustraat

Artikel 3.115
1.

Ten behoeve van een doelmatig beheer van af valstoffen als bedoeld in artikel 3.156 van het
besluit voldoet een inrichting w aar een gemeente gelegenheid biedt om grove huishoudelijke
af valstoffen achter te laten ten minste aan het tw eede tot en met het vijf de lid.

2.

Bij een inrichting w aar een gemeente gelegenheid biedt om grove huishoudelijke af valstoffen
achter te laten zijn voorzieningen aanw ezig voor het gescheiden achterlaten van de volgende
grove huishoudelijke af valstoffen:
a. af gedankte elektrische en elektronische apparatuur;
b. asbest;
c. C-hout;
d. gasf lessen, brandblussers en overige drukhouders;
e. grond;
f . A-hout en B-hout;
g. banden van voertuigen;
h. dakaf val;
i.
geëxpandeerd polystyreenschuim;
j.
gemengd steenachtig materiaal, niet zijnde asf alt en niet zijnde gips;
k. gips;
l.
grof tuinaf val;
m. harde kunststoffen;
n. matrassen;
o. metalen;
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p.
q.
r.

papier en karton;
textiel, niet zijnde tapijt; en
vlakglas.

3.

Het tw eede lid is niet van toepassing op grove huishoudelijke af valstoffen die de inrichting niet
inneemt. De inrichtinghouder zorgt er in dat geval voor dat bij de inrichting duidelijk is
aangegeven w aar de inw oners van de gemeente deze af valstoffen w el kunnen aanbieden.
Verder neemt de inrichtinghouder in dat geval in de procedures van acceptatie en controle
bedoeld in artikel 2.14b van het besluit op hoe ervoor gezorgd wordt dat deze afvalstoffen niet
w orden ingenomen.

4.

Onverminderd artikel 2.14b van het besluit draagt de inrichtinghouder er zorg voor dat zoveel
mogelijk w ordt voorkomen dat af valstoffen waarvoor specifieke voorzieningen aanw ezig zijn in de
voorziening voor het restafval worden gedeponeerd. De inrichtinghouder neemt in de procedures
van acceptatie en controle bedoeld in artikel 2.14b van het besluit op hoe hier invulling aan
gegeven w ordt.

5.

De voorziening voor matrassen, bedoeld in het tw eede lid, aanhef en onder n, wordt zo
uitgevoerd dat de matrassen niet in contact komen met hemelw ater.

6.

Bij maatw erkvoorschrif t kan het bevoegd gezag toestaan dat een of meer van de voorzieningen,
bedoeld in het tw eede lid, onder f tot en met r, niet aanw ezig zijn, op voorwaarde dat de
inrichtinghouder op een redelijke in het voorschrift te stellen termijn via nascheiding of op andere
w ijze een zelf de niveau van afvalscheiding bereikt w aarmee een zelf de niveau van recycling kan
w orden bereikt als bij het gescheiden houden conf orm het tw eede lid.

7.

Bij maatw erkvoorschrif t als bedoeld in het zesde lid kunnen voorw aarden worden gesteld aan de
w ijze van nascheiding of andere alternatieve verwerking en het overleggen van bescheiden
hierover.

§ 3.8.3. Buitenschietbanen
Artikel 3.157
Deze paragraaf is van toepassing op het schieten op:
a. een buitenschietbaan die w ordt gebruikt door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke
krijgsmacht w aar minder dan 3 miljoen schoten per jaar worden afgevuurd;
b. een buitenschietbaan, niet zijnde een buitenschietbaan als bedoeld onder a, met beperkte
onveilige zone;
c. een kleiduivenbaan.
Artikel 3.158
In afw ijking van artikel 2.9, eerste lid, w orden bij het schieten op een buitenschietbaan ten behoeve
van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
bodemverontreiniging de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen getroffen.
Artikel 3.159
De artikelen 2.17 tot en met 2.22 zijn niet van toepassing op een buitenschietbaan.
Artikel 3.160
1.

Een buitenschietbaan voldoet ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet
mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder aan de norm van ten
hoogste 50 dB Bs,dan op de gevel van gevoelige gebouw en en bij gevoelige terreinen op de
grens van het terrein.

249

2.

In afw ijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag in verband met nationale of operationele
belangen, of indien bijzondere lokale omstandigheden daartoe aanleiding geven, bij
maatw erkvoorschrift normen met een andere w aarde vaststellen, echter niet hoger dan 55 dB
Bs ,dan .

3.

De geluidvoorschrif ten in een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef
en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor een inrichting waarvan een
buitenschietbaan deel uitmaakt, die in w erking en onherroepelijk w as tot het tijdstip van het in
w erking treden van het eerste lid, blijven van toepassing gedurende ten hoogste vijf jaar na dat
tijdstip dan w el tot het tijdstip w aarop het gebruik, het wapentype of de constructie van de
buitenschietbaan w ordt gewijzigd dan w el tot het tijdstip w aarop een maatw erkvoorschrift als
bedoeld in het tw eede lid, w ordt opgelegd.

4.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift bepalen w elke technische voorzieningen in de
inrichting w orden aangebracht en welke gedragsregels in acht worden genomen teneinde aan
geldende geluidsnormen te voldoen.

Verwijderd: van ten hoogste

Artikel 3.161
1.

De berekening van de geluidbelasting w ordt uitgevoerd overeenkomstig de bij ministeriële
regeling gestelde eisen.

2.

De drijver van de inrichting registreert de bij ministeriële regeling te bepalen gegevens w elke
gedurende vijf kalenderjaren na dagtekening w orden bew aard en ter inzage gehouden.

Artikel 3.162
Bij het schieten op een buitenschietbaan w ordt ten behoeve van het voorkomen van risico’s voor de
omgeving en ongew one voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de
gevolgen hiervan, voldaan aan de bij ministeriele regeling gestelde eisen.

§ 3.8.2.

Buitenschietbanen

Artikel 3.116
1.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 3.158 van het besluit is , in het geval
van buitenschietbanen, niet zijnde kleiduivenbanen, de kogelvanger opgesteld boven een
bodembeschermende voorziening tenzij deze is uitgevoerd als zandkogelvanger met overkapping
tegen inregenen.
Een kleiduivenbaan w aar met lood- of zinkhagelpatronen wordt geschoten of waar kleiduiven
w orden gebruikt of voorhanden zijn die de in tabel 3.116 aangegeven stoffen bevatten in
concentraties die de daarbij aangegeven w aarden te boven gaan, is voorzien van:
a. een bodembeschermende voorziening;
b. vangnetten of schermen langs het oppervlak w aarop de bodembeschermende voorziening is
aangebracht, indien delen van patronen of kleiduiven buiten dat oppervlak terecht kunnen
komen.

3.

Restanten van patronen en kleiduiven die na het kleiduivenschieten achterblijven op een
kleiduivenbaan w orden periodiek verw ijderd.
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Verwijderd: maatregel
Verwijderd: ¶

4.

De controle, het onderhoud en het beheer van de bodembeschermende voorziening, bedoeld in
het tw eede lid, w orden in eenduidige bedrijf sinterne procedures en werkinstructies ter
bescherming van de bodem vastgelegd.

5.

Artikel 2.4, eerste lid, onder b, is niet van toepassing op een bodembeschermende voorziening
als bedoeld in het eerste en tw eede lid.
Verwijderd: 2. Het eerste lid is niet
van toepassing op een
kleiduivenschietbaan die niet bij
besluit op grond van artikel 2, derde
lid, van het Besluit kleiduivenschieten
milieubeheer is aangewezen.¶
3. Indien een kleiduivenschietbaan
bij besluit als bedoeld in het tweede
lid is aangewezen, stelt het bevoegd
gezag bij maatwerkvoorschrift eisen
aan de bescherming van de baanzool,
van andere bodemoppervlakken en
aan de maatregel, bedoeld in het
eerste lid.

Artikel 3.117
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als bedoeld in artikel
3.162 van het besluit, w ordt bij het schieten op een buitenschietbaan voldaan aan het tw eede tot
en met vierde lid.

2.

De constructie van een buitenschietbaan als bedoeld in artikel 3.157, onderdeel a, van het
besluit, voldoet ten minste aan de bepalingen 2.1.1 tot en met 2.1.5, 2.2.1 tot en met 2.2.5, 2.3.1
tot en met 2.3.5, 2.4.1 tot en met 2.4.4 2.5.1 tot en met 2.5.3 van de MP 40-30.

3.

De constructie van een buitenschietbaan als bedoeld in artikel 3.157, onderdeel b, van het besluit
voldoet ten minste aan tabel 3.117a.

Tabel 3.117a
deel of k en merk van
de sch ietbaan

Vuistvuu rwape ns en
schoudervuurwapens met een
kal iber n iet gr oter dan .22 en
randvuurmunitie niet zwaar der
dan .22 Long Rifle
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vuistvuurwapens met
een ka liber tot .50 en
overig e vuurwapens
voorzi en van
pistoo lmun itie en
historische
vuistvuurwapens

schoudervuurwapens met een
kal iber t ot .50 en histo rische
schoudervuurwapens
Verwijderd: wapens met een kaliber
tot en met .22

construct ie v an
af sche rming om
uitt reden kogels aan
bov enzijde tegen te
gaan

50 mm beton of 100 mm
gasbeton of 5 mm staalplaat

plaatsing af scherming
om uitt reden va n
kogels aa n bov enzijde
teg en te gaan

schoten afg evuurd in de richting v an de baanas onder een hoek met de horizontaal v an 45g raden
v oor v uis tvuurwapen s en 2 0 grad en bij schouderv uurwapens worden door de afs cherming
opgev angen .
ricochets onder een hoek t ot 21 graden met de bodem worden do or de af scherming opgev angen.

af sche rming om
uitt reden va n kogels
aan de zijkant v an de
schietbaa n tege n te
gaan

100 mm metselwerk of
kalkzandsteen of 75 mm beton of
aar den wal minimaal 40 g raden,
aansluitend op de kogelv anger

200 mm metselwerk of
kalkzandsteen of 100 mm
bet on of aarden wal
minimaal 40 graden,
aansluitend op
kogelv anger

200 mm metselwerk of
kalkzandsteen of 200 mm beton of
aar den wal minimaal 40 g raden,
aansluitend op kogelv anger

bescherming va n
ste nen, b etonnen of
sta len af schermingen
op minder dan 20 m
v an de schietpunt en

aan schutterszijde v ur enhout
20 mm of cementv ezelp laat
25 mm op re gels 25 mm

aan schutterszijde
v urenh out 2 5 mm of
cementv eze lplaat 50 mm
op regels 30 mm

aan schutterszijde v ur enhout
25 mm of cementv ezelp laat
50 mm op re gels 30 mm

bescherming ov erige
aanschiet bare h arde
delen

v urenh out 2 0 mm op re gels
25 mm

v urenh out 2 5 mm op
reg els 30 mm

v urenh out 2 5 mm op re gels
30 mm

baanzo ol (indien en
v oor zov er onv erhar d)

v lak zand of met gra s begr oeid v lak , zonder harde bestanddelen met af metingen groter d an 5 mm

baanzo ol (indien en
v oor zov er v erhard)

har de ondergrond is v oorzien v an een zachte af wer klaag v an hou t, zandcement, kunststof of fijn
asf alt, dik t en minste 25 mm.

zandko gelv ange r

Helling minim aal 34 graden me t
hor izon taal; nabij h oogst
mogeli jke inslag 0, 75 m diepte

4.

100 mm beton of 150 mm
gasbeton of 8 mm
sta alplaat

Helling minim aal 34
gra den met horizonta al;
nabij hoogst mogelijke
inslag 1,0 m diepte

200 mm beton of gasb eton o f
12 mm staalplaat indien toegepast
op minder dan 100 m v an het
wapen; op 1 00 m of meer afs tand
v an he t wapen 150 mm beton of
gasbeton of 10 mm staalplaat

Helling minim aal 34 graden me t
hor izon taal; nabij h oogst mogelijke
inslag 1,2 m diepte

Een kleiduivenschietbaan heef t een onveilige zone in de vorm van een cirkelsector die voldoet
aan tabel 3.117b en w aarin tijdens het schieten geen personen aanw ezig mogen zijn.

Tabel 3.117b
eigenschap v an baan met meerdere in
de onv eilige
halv e cirkel gelege n
sect or
schietpos ten
(sk eetbaan)

baan met een of twee
rijen naas t elkaar
gelegen s chietposten
(trapbaan )

baan met doelen d ie
onder 1,0 m hoogt e
blij v en (hazenba an)

baan met ov erige
opst ellingen v an
schietpos ten en
doelen.

middelpunt

post 8 (middelpunt halv e 15 m midden achte r
cirkel)
v oorst e rij s chietposten

10 m a chter middelst e
schietpos t

10 m a chter midden
v an de acht erste
schietpos t(en)

hoek v an de
cirkelsect or

158 graden

63 graden

zichtho ek op doel v anuit
middelpunt t ot doe lgebied
+ 2 0 grad en

90 graden

lengte v an de
sect or

225 m

240 m

200 m

260 m
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Verwijderd: , 'lopend var ken'

5.

Het bevoegd gezag kan in het belang van het voorkomen van risico's voor de omgeving en
ongew one voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen
hiervan bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan de uitvoering van de constructie, bedoeld in het
tw eede en derde lid, aan de af metingen van de onveilige zone, bedoeld in het vierde lid, en aan
het beperken of vrijhouden daarvan.

Artikel 3.118
1.

Het rapport van een akoestisch onderzoek, bedoeld in artikel 1.11, derde lid, onderdeel g, van het
besluit voldoet aan bijlage 9 en bevat de volgende gegevens:
a. de naam van de opdrachtgever van het onderzoek;
b. de naam van de instantie die het onderzoek heef t uitgevoerd;
c. de datum van het onderzoek;
d. de aanleiding en het doel van het onderzoek;
e. de gegevens w aarmee w ordt aangetoond dat de betreffende situatie valt binnen het
toepassingsbereik van de gebruikte methode;
1°. een gedetailleerde beschrijving (naam, type, f abricaat) van de gemeten representatieve
w apens en de gebruikte munitie (merk en type);
2°. het totale aantal schoten van de representatieve gebruiksituatie voor de relevante
w apencategorieën voor de relevante beoordelingsperioden;
3°. een plattegrond van de akoestisch relevante dimensies en de aard van de
doorgerekende geluidsbeperkende of afschermende maatregelen;
4°. de meetw aarden voor LA E en LA max alsmede de energetische gemiddelde w aarden;
5°. het gemeten achtergrondgeluidniveau per meetlocatie en de beschrijving van de aard
van de stoorgeluiden;
6°. de w eersomstandigheden indien metingen buiten zijn uitgevoerd;
f . indien een andere methode dan die is opgenomen in bijlage 9 w ordt gebruikt, wordt de
noodzaak daarvan aangegeven en wordt de toegepaste methode beschreven en
verantw oord;
g. indien een rekenmethode w ordt toegepast, alle ingevoerde gegevens en tevens de
geraadpleegde w indfrequentiegegevens;
h. een of meer kaarten of tekeningen op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld w ordt
gegeven van bestaande of voorgenomen buitenschietbanen en van gevoelige gebouw en of
gevoelige terreinen w aarop het akoestisch onderzoek betrekking heef t;
i.
de w aarneempunten;
j.
de situering, akoestisch relevante dimensies en de aard van de doorgerekende
geluidsbeperkende of af schermende maatregelen, zow el op het oorspronkelijke
kaartmateriaal als in de vorm van de geschematiseerde computerinvoer;
k. de situering, akoestisch relevante dimensies en de aard van de overige geluidsref lecterende
en -af schermende objecten of constructies;
l.
de scheidingslijn of scheidingslijnen tussen akoestisch harde en zachte bodemvlakken, met
een aanduiding van de aard van de bodem;
m. in akoestisch gecompliceerde situaties, een grafische weergave van de bij de berekeningen
gehanteerde geometrische invoergegevens;
n.

de geluidsbelasting v an een buitenschietbaan op de gev el v an een gev oelig object of v an de grens v an
een gev oelig terrein uitgedrukt in Bs,dan.

2.

In afw ijking van het eerste lid, onderdeel e, onder 1°, kan voor militair gebruik w orden volstaan
met een beschrijving van het aantal w apens per representatieve categorie.

3.

Ten behoeve van het akoestisch onderzoek, bedoeld in artikel 1.11, derde lid, van het besluit,
w ordt bij de bepaling van de geluidsbelasting van een buitenschietbaan rekening gehouden met:
a. de over een kalenderjaar energetisch gemiddelde bronsterkten volgens de methode,
bedoeld in paragraaf 4.5 van bijlage 9, en met gebruikmaking van de gegevens uit het
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b.

register, bedoeld in het achtste lid, en de op grond van bijlage 9 aangeleverde langjarig
gemiddelde w indprofielen, tenzij w ordt aangetoond dat gegevens beschikbaar zijn die een
gelijkw aardig of beter beeld geven van de geluidsemissie van de buitenschietbaan;
de invloed van de omgeving en de meteorologische omstandigheden op de
geluidsoverdracht van de buitenschietbaan naar het immissiepunt.

4.

Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanw ege een buitenschietbaan plaatsvindt op de
gevel van een gevoelig gebouw , bevindt het immissiepunt zich op het punt van de gevel, w aar de
geluidsbelasting het hoogst is.

5.

Indien de vaststelling van de geluidsbelasting vanw ege een buitenschietbaan plaatsvindt op de
grens van een gevoelig terrein, bevindt het immissiepunt zich op het punt van de grens w aar de
geluidsbelasting het hoogst is.

6.

Van de methode, bedoeld in hoof dstuk 4 van bijlage 9, kan geheel of gedeeltelijk w orden
af gew eken indien aannemelijk w ordt gemaakt dat de toe te passen afwijking:
a. een belangrijke tijdbesparing of kostenbesparing oplevert en in de betreffende situatie
nagenoeg even nauw keurig is;
b. in de betreffende situatie belangrijk nauw keuriger is, of
c. voldoende nauw keurig is en de methode, bedoeld in hoof dstuk 4 van bijlage 9, in de
betreffende situatie niet leidt tot een voldoende representatieve geluidsbelasting.

7.

Indien de gegevens over het bronvermogen van een wapen- of munitiecombinatie niet of niet
volledig beschikbaar zijn, w ordt dit bepaald volgens de methode, bedoeld in paragraaf 4.4 van
bijlage 9. Indien in het kader van de handhaving w ordt beoordeeld of het bronvermogen
overeenkomt met de in het akoestisch onderzoek gebruikte waarden, wordt de methode, bedoeld
in paragraaf 4.5 van bijlage 9, toegepast.

8.

De Minister van Inf rastructuur en Milieu draagt zorg voor het in stand houden van een register
van brongegevens van wapen- en munitiecombinaties als bedoeld in paragraaf 4.4 van bijlage 9.
Het bevoegd gezag heef t op aanvraag inzage in dit register.

Artikel 3.118a
De drijver van de inrichting registreert de volgende gegevens:
a. dagelijks het aantal schoten of ontploffingen per wapentype, per dag-, avond- en nachtperiode,
per baan, en
b. voor de duur van de handhavingsmeting, bedoeld in paragraaf 4.4.1 van bijlage 9, de op dat
tijdstip gebruikte w apens en verschoten munitie.

§ 3.8.4 Coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten
Artikel 3.163
Deze paragraaf is van toepassing op het coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten,
anders dan hout.
Artikel 3.164
Het is verboden om in de buitenlucht planten of onderdelen van planten met behulp van een
nevelspuit te coaten of lijmen.
Artikel 3.165
Onverminderd de artikelen 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en 2.6 is bij het coaten of lijmen van
planten of onderdelen van planten de emissieconcentratie van stofklasse S ten hoogste:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht
gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur, en
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Verwijderd: vijfde

b.

50 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S kleiner is dan
200 gram per uur.

Artikel 3.166
Degene die de inrichting drijf t, treft bij het coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten de
emissiereducerende maatregelen met betrekking tot vluchtige organische stoffen die zijn gesteld bij
ministeriële regeling tenzij deze niet kostenef fectief of technisch uitvoerbaar zijn.
Artikel 3.167
Bij het coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten w orden ten behoeve van:
a. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het beperken van dif f use emissies;
b. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken
van stof hinder;
c. het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht;
d. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken
van geurhinder, en
e. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen getroffen.

§ 3.8.3.

Coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten

Artikel 3.119
1. Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies, bedoeld
in artikel 3.167, onderdeel a, van het besluit, w orden dampen en gassen die vrijkomen bij:
a. het coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten door middel van het vernevelen
van vluchtige organische stoffen met een nevelspuit, of
b. het coaten of lijmen van planten of onderdelen van planten door middel van het opbrengen
van poeder,
voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen.
2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, bedoeld in artikel 3.167, onderdeel d, van het
besluit, w orden de dampen en gassen die zijn af gezogen overeenkomstig het eerste lid en die in
de buitenlucht w orden geëmitteerd:
a. ten minste tw ee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding
gelegen gebouw en afgevoerd, of
b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

3.

Het tw eede lid is niet van toepassing indien het mogelijke ef f ect van de geuremissie van de
uittredende lucht van een af zuiginstallatie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein of een
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

4.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding van
af gezogen dampen, geuremissies die niet via de af zuiging w orden afgevoerd of vanwege
incidentele geurpieken, overeenkomstig artikel 2.7a, tw eede en derde lid, van het besluit
onverminderd het tw eede lid bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan:
a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het tw eede lid,
onderdeel b;
b. de situering van de af voerpijp;
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c.
d.
5.

het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
dif f use geuremissies, of
het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

In afw ijking van het tw eede lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden, bedoeld in het vierde lid, onvoldoende
zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, tw eede en derde lid,
van het besluit bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan de aanw ezigheid van een
ontgeuringsinstallatie of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen
voorschrijven.

Artikel 3.120
Aan artikel 3.165, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij het coaten van planten of onderdelen van planten
door middel van het vernevelen met een nevelspuit en de emissies die vrijkomen bij het coaten
door middel van het opbrengen van poeder, worden afgezogen en worden gevoerd door een
f iltrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 3.165, eerste lid, van het besluit te voldoen,
en
b. die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.
Artikel 3.121
Ten behoeve van het voorkomen van onnodige emissie van vluchtige organische stoffen als bedoeld
in artikel 3.166 van het besluit, past degene die de inrichting drijf t bij het coaten of lijmen van planten
of onderdelen van planten de volgende maatregelen toe:
a. maatregelen ten aanzien van de bedrijf svoering;
b. oplosmiddelarme producten en efficiënte applicatiemethoden:
1°. het coaten van droogbloemen volgens de dompelmethode plaatsvindt met volledig
w atergedragen verfbaden;
2°. het coaten van snijbloemen volgens de optrekmethode plaatsvindt met volledig
w atergedragen verfbaden en met kleurstoffen of pigmenten die in Europa zijn toegelaten in
de voedingsmiddelenindustrie;
3°. het coaten van snijbloemen volgens de dompelmethode plaatsvindt met w atergedragen
verf baden met maximaal 15 volumeprocent vluchtige organische stoffen, bestaande uit
kleurstof fen in vloeibare vorm, voor zover nodig uitvloeimiddelen, bevochtigingsmiddelen en
anti-schuimmiddelen.
Artikel 3.122
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, bedoeld in artikel 3.167,
onderdeel e, van het besluit vindt het coaten en uitslaan van planten of onderdelen van planten met
open verf baden plaats boven een vloeistofdichte vloer.

§ 3.8.5 Fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren
Artikel 3.168
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het fokken, houden of trainen van meer dan 25 vogels of
meer dan 5 zoogdieren.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op het houden van landbouw huisdieren.

Artikel 3.169
Bij het f okken, houden of trainen van vogels of zoogdieren wordt ten behoeve van:
a. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico, en
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b.

het voorkomen of voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
de geurhinder,

ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
§ 3.8.4.

Fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren

Artikel 3.123
1.

Het f okken, houden of trainen van vogels of zoogdieren vindt plaats boven een vloeistofkerende
voorziening. Artikel 2.3 is daarbij niet van toepassing.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op het f okken, houden of trainen van vogels of zoogdieren in
de buitenlucht indien uitw erpselen, voedselresten en dierlijke bijproducten regelmatig w orden
verw ijderd.

3.

Artikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het f okken, houden en trainen van vogels en
zoogdieren.

Artikel 3.124
1.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt of
het bodemrisico niet verw aarloosbaar is als bedoeld in artikel 3.169 van het besluit, bij
maatw erkvoorschrift eisen dat uitw erpselen, voedselresten en dier lijke bijproducten met een
bepaalde f requentie worden verwijderd uit een ruimte voor het f okken, houden of trainen van
vogels of zoogdieren die geheel of gedeeltelijk in de open lucht ligt.
2.
Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanv aardbaar niveau overschrijdt,
en maatw erk op grond van het eerste lid onvoldoende is om de overschrijding ongedaan te maken, bij
maatw erkvoorschrift eisen stellen aan de uitvoering en ligging van een ruimte voor het f okken, houden
of trainen van vogels of zoogdieren die geheel of gedeeltelijk in de open lucht ligt.

Hoofdstuk 4. Bepalingen met betrekking tot overige activiteiten geldend voor een
inrichting type A of een inrichting type B
AFDELING 4.0. REIKWIJDTE HOOFDSTUK 4
Artikel 4
Dit hoof dstuk is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijf t.

AFDELING 4.1. OP- EN OVERSLAAN VAN GEVAARLIJKE EN ANDERE STOFFEN EN
GASSEN EN HET V ULLEN VAN GASFLESSEN
§ 4.1.1.

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in
verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik,
andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest,
gedemonteerde airbags, gordelspanners of vaste kunstmeststoffen.

Artikel 4a
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van gevaarlijke stof fen, CMR-stof fen of
bodembedreigende stof fen in verpakking, met uitzondering van:
a. de opslag van vuurw erk;
b. pyrotechnische artikelen voor theatergebruik;
c. andere ontplof bare stoffen;
d. stof fen van ADR klasse 5.2 type C tot en met F;
e. asbest;
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f.
g.
h.

gedemonteerde airbags;
gordelspanners, of
vaste kunstmeststoffen.

Artikel 4.1
1.

De verpakking en de opslag van gevaarlijke stof fen en CMR-stof fen in verpakking voldoen ten
behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste aan de bij
ministeriële regeling te stellen eisen.

2.

Indien in een opslagvoorziening bestemd voor de opslag van gevaarlijke stof fen en CMR-stof fen
in verpakking meer dan 2.500 kilogram gevaarlijke stof fen, niet zijnde gasf lessen behorende tot
de ADR klasse 2, aanw ezig zijn, bedraagt de af stand tussen de opslagvoorziening en de
dichtstbijzijnde w oning van derden ten minste 20 meter.

3.

Indien de opslagvoorziening bestemd voor de opslag van gevaarlijke stof fen en CMR-stof f en in
verpakking is uitgevoerd als brandcompartiment of indien tussen de opslagvoorziening en de
w oning van derden een brandwerende voorziening van voldoende omvang aanw ezig is, bedraagt
de af stand, bedoeld in het tw eede lid, ten minste 8 meter.

4.

Het tw eede en derde lid zijn niet van toepassing indien in de opslagvoorziening geen brandbare
gevaarlijke stof fen aanwezig zijn.

5.

Indien in een in de buitenlucht gesitueerde opslagvoorziening meer dan 1.000 liter brandbare
gassen in gasf lessen gemeten naar de totale waterinhoud aanw ezig zijn, bedraagt de afstand
tussen de opslagvoorziening en de dichtstbijzijnde w oning van derden ten minste 15 meter.
Indien tussen de opslagvoorziening en de w oning van derden een brandwerende voorziening van
voldoende omvang aanw ezig is, bedraagt de afstand, bedoeld in de eerste zin, ten minste 7,5
meter.

6.

Het voorhanden hebben en het gebruik van gasf lessen die gevuld zijn met autogas is verboden,
met uitzondering van w isselreservoirs ten behoeve van interne transportmiddelen. De eerste
volzin is niet van toepassing op gedemonteerde LPG-tanks van motorvoertuigen.

7.

De verpakking en de opslag van vloeibare bodembedreigende stof fen in verpakking en
af valstoffen waaruit vloeibaar bodembedreigende stoffen kunnen lekken voldoen ten behoeve
van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, aan de bij ministeriële regeling te
stellen eisen.

8.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van verontreiniging van een oppervlaktew aterlichaam is het boven een
oppervlaktew aterlichaam opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, CMR-stof f en in
verpakking, bodembedreigende stoffen in verpakking en van lege, ongereinigde verpakkingen
van gevaarlijke stoffen, CMR-stof fen en vloeibare bodembedreigende stoffen verboden, met
uitzondering van:
a. het opslaan benedendeks op een binnenschip dat beschikt over een certificaat van
onderzoek als bedoeld in artikel 6 van het Binnenvaartbesluit, of
b. het opslaan van gasf lessen.

9.

Indien gevaarlijke stoffen of CMR-stof fen in verpakking of vloeibare bodembedreigende stoffen in
verpakking boven een oppervlaktew aterlichaam aanw ezig zijn, w ordt ten behoeve van het
voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van een oppervlaktew aterlichaam ten minste voldaan aan de bij ministeriële
regeling te stellen eisen.
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10. Het tw eede tot en met zesde lid en het achtste en negende lid, zijn niet van toepassing op het
opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking, indien dat opslaan plaatsvindt in het kader
van agrarische activiteiten.

§ 4.1.1.

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in
verpakking, niet zijnde vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik,
andere ontplofbare stoffen, bepaalde organische peroxiden, asbest,
gedemonteerde airbags, gordelspanners of vaste kunstmeststoffen

Artikel 4.1
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan
w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de
omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als
bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van het besluit w ordt bij de opslag van gevaarlijke stoffen in
verpakking en CMR-stof f en in verpakking, niet zijnde vuurw erk, andere ontplofbare stoffen, vaste
kunstmeststoffen of organische peroxiden als bedoeld in artikel 4a, onder d, van het besluit, ten
minste voldaan aan de artikelen 4.2 tot en met 4.9b en 4.10, vierde lid.

2.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 4.1,
zevende lid, van het besluit, w ordt bij het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare
bodembedreigende stof fen in verpakking, afvalstoffen waaruit vloeibare bodembedreigende
stof fen kunnen lekken en CMR-stof f en in verpakking, niet zijnde vuurw erk, andere ontplofbare
stof fen, vaste kunstmeststoffen, of organische peroxiden als bedoeld in artikel 4a, onder d, van
het besluit, voldaan aan de artikelen 4.2, 4.9, 4.9a, 4.9b en 4.10.

3.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk
beperken van verontreiniging van het oppervlaktew ater als bedoeld in artikel 4.1, negende lid,
van het besluit w ordt bij het boven oppervlaktewater opslaan van gevaarlijke stof fen in
verpakking, vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking en CMR-stof f en in verpakking,
niet zijnde vuurw erk, vaste kunstmeststoffen, organische peroxiden als bedoeld in artikel 4a,
onder d, van het besluit, asbest, gedemonteerde airbags en gordelspanners en andere
ontplof bare stoffen voldaan aan de artikelen 4.2 en 4.10a.

4.

Van een voldoende brandw erende voorziening als bedoeld in artikel 4.1, derde en vijf de lid, van
het besluit, is in ieder geval sprake indien de w and een brandwerendheid van ten minste 60
minuten heef t, een hoogte heeft van twee meter en aan w eerszijden van de opslagvoorziening
een lengte heef t van ten minste tw ee meter, horizontaal gemeten vanaf de opslagvoorziening.

Artikel 4.2
De verpakking van gevaarlijke stof fen, gevaarlijke af v alstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen
en CMR-stof f en tegen normale behandeling bestand en is zodanig dat niets van de inhoud uit de
verpakking onvoorzien kan ontsnappen.
Artikel 4.3
1.

Gevaarlijke stof fen in verpakking en CMR-stof f en in verpakking w orden opgeslagen in een
opslagvoorziening die is uitgevoerd en w ordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen
van PGS 15:
a. paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2, paragraaf 3.2, met uitzondering van
voorschrift 3.2.12, en paragraaf 3.4;
b. de paragraf en 3.8 tot en met 3.20, met uitzondering van voorschrift 3.10.5;
c. voorschrift 3.21.1, eerste alinea, en
d. paragraaf 3.23.
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2.

Het eerste lid is niet van toepassing op:
a. gevaarlijke stof fen in verpakking van de klassen 1, 4 of 7 van het ADR;
b. gevaarlijke stof fen in verpakking van de klasse 9 van het ADR, met uitzondering van de
stof fen met classificatiecode M6 of M7 die het aquatisch milieu verontreinigen;
c. gasf lessen, spuitbussen, gaspatronen of aanstekers van de klasse 2 van het ADR, en
d. accu's.

Artikel 4.4
Spuitbussen, gaspatronen of aanstekers van de klasse 2 van het ADR w orden opgeslagen in een
opslagvoorziening die is uitgevoerd en w ordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van
PGS 15:
a. de voorschrif ten 3.1.1 en 3.1.3;
b. paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.12, en paragraaf 3.4;
c. de paragraf en 3.10 tot en met 3.20, met uitzondering van de voorschrif ten 3.10.4 en 3.10.5 en
paragraaf 3.14;
d. voorschrift 3.21.1, eerste alinea;
e. paragraaf 3.23, en
f . de voorschrif ten 7.3.1 tot en met 7.3.5, 7.4.1 en 7.4.2.
Artikel 4.4a
1.

Gasf lessen van de klasse 2 van het ADR w orden opgeslagen in een opslagvoorziening die is
uitgevoerd en w ordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:
a. de voorschrif ten 3.1.1 en 3.1.3;
b. paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.12, en paragraaf 3.4, met uitzondering
van voorschrift 3.4.5;
c. de paragraf en 3.11 en 3.15 tot en met 3.20;
d. voorschrift 3.21.1, eerste alinea;
e. paragraaf 3.23, en
f . de voorschrif ten 6.1.2 en 6.1.3.

2.

Gasf lessen van de klasse 2 van het ADR in een brandveiligheidsopslagkast w orden opgeslagen
overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:
a. de voorschrif ten 6.2.1 tot en met 6.2.3;
b. de voorschrif ten 6.2.7 tot en met 6.2.16, en
c. de voorschrif ten 6.3.2 tot en met 6.3.5.

3.

Het opslaan van gasf lessen anders dan in een brandveiligheidsopslagkast voldoet aan paragraaf
6.2 van PGS 15.

4.

Het eerste, tweede en derde lid zijn niet van toepassing op gasf lessen van de klasse 2 van het
ADR met:
a. kooldioxide met een doelmatige drukontlastvoorziening;
b. kooldioxide bij horecagelegenheden, of
c. brandblusmiddelen voor direct gebruik.

5.

Een opslagplaats voor de gasflessen, bedoeld in het vierde lid, is vanaf de buitenzijde als
zodanig herkenbaar, op een duidelijke w ijze gemarkeerd en niet voor onbevoegden toegankelijk.

6.

Gasf lessen buiten een opslagvoorziening als bedoeld in het eerste lid voldoen aan de
voorschriften 6.2.3, 6.2.10 en 6.2.14 van PGS 15.

Artikel 4.4b
1.

Gevaarlijke stof fen in verpakking van de klasse 4 van het ADR w orden opgeslagen in een
opslagvoorziening die is uitgevoerd en w ordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen
van PGS 15:
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a.
b.
c.
d.

paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2, paragraaf 3.2, met uitzondering van
voorschrift 3.2.12, en paragraaf 3.4;
de paragraf en 3.8 tot en met 3.20, met uitzondering van de voorschrif ten 3.10.4 en 3.10.5;
voorschrift 3.21.1, eerste alinea, en
paragraaf 3.23.

2.

Het opslaan van gevaarlijke stof fen in verpakking van de klasse 4 van het ADR anders dan in een
brandveiligheidsopslagkast voldoet aan voorschrift 8.5.1 van PGS 15.

3.

Het opslaan van gevaarlijke stof fen in verpakking van de klasse 4.1 van het ADR anders dan in
een brandveiligheidsopslagkast voldoet aan voorschrift 8.5.2 van PGS 15.

Artikel 4.4c
1.

Gebruikte accu's worden opgeslagen boven een vloeistofdichte vloer, verharding of lekbak.

2.

De vloeistof dichte vloer, verharding of lekbak, bedoeld in het eerste lid:
a. is voldoende sterk om w eerstand te bieden aan optredende vloeistofdruk als gevolg van een
lekkage;
b. heef t een oppervlak dat niet groter is dan 20 vierkante meter, en
c. heef t een opvangcapaciteit die ten minste gelijk is aan de totale inhoud van de opgeslagen
accu's.

3.

Een accu staat rechtop.

Artikel 4.4d
Onverminderd de artikelen 4.3 tot en met 4.4c kan het bevoegd gezag voor inrichtingen die zijn
opgericht voor 1 januari 2008 en w aarvoor tot dat tijdstip een vergunning van kracht was, dan wel
voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit,
maatw erkvoorschriften stellen ten aanzien van de bouw kundige eisen zoals gesteld in voorschrift
3.2.4 van PGS 15. Het maatw erkvoorschrift kan uitsluitend minder strenge eisen aan de bouw kundige
voorzieningen stellen.
Artikel 4.5
1.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan het opslaan van gevaarlijke
stof fen als bedoeld in deze paragraaf, voor zover in deze paragraaf wordt verwezen naar de
voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.9, 3.2.10, 3.10.3, 3.18.1, 6.2.4 tot en met 6.2.6, 6.3.5
en 8.5.1 van PGS 15 en deze voorschrif ten van PGS 15 voorzien in de mogelijkheid tot
afw ijkende voorschrif ten.

2.

Indien ten aanzien van voorschrift 3.10.3 van PGS 15 toepassing w ordt gegeven aan het eerste
lid, neemt het bevoegd gezag voorschrif t 3.10.4 in acht.

3.

Indien ten aanzien van voorschrift 6.3.5 van PGS 15 toepassing w ordt gegeven aan het tw eede
lid, neemt het bevoegd gezag voorschrif t 6.3.6 in acht.

4.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift bij het opslaan van gevaarlijke stoffen de
aanw ezigheid van een deskundige als bedoeld in voorschrift 3.17.1 van PGS 15, voorschrijven,
voor zover in deze paragraaf wordt verwezen naar dat voorschrift.

5.

Het vierde lid is eveneens van toepassing op inrichtingen w aar minder dan 2.500 kilogram
verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stof fen worden opgeslagen.

Artikel 4.6
1.

Artikel 4.3, eerste lid, is niet van toepassing op de volgende stoffen van klasse 3 van het ADR:
a. alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking;
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b.
c.
d.

2.

dieselolie, gasolie of lichte stookolie met een vlampunt tussen 60 graden Celsius en
100 graden Celsius;
verw armde brandbare vloeistoffen met UN-nummer 3256, of
niet gif tige, niet-bijtende en niet-milieugevaarlijke viskeuze oplossingen en homogene
mengsels met een vlampunt van 23 graden Celsius en hoger, die niet zijn onderw orpen aan
de voorschrif ten van het ADR.

De artikelen 4.3, eerste lid, 4.4, 4.4a, eerste tot en met vijf de lid, 4.4b en 4.4c zijn niet van
toepassing op gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stof f en in verpakking die:
a. tijdelijk w orden opgeslagen overeenkomstig artikel 4.7;
b. als w erkvoorraad aanw ezig zijn;
c. in vervoerseenheden aanwezig zijn;
d. in een verkoopruimte aanw ezig zijn;
e. via leidingen zijn aangesloten op een installatie, of
f . aanw ezig zijn in hoeveelheden kleiner dan de in tabel 4.6 w eergegeven hoeveelheden.
Indien sprake is van stoffen uit verschillende klassen in hoeveelheden die kleiner zijn dan de
in tabel 4.6 opgenomen ondergrens, wordt naar rato berekend of de ondergrens wordt
overschreden.

Tabel 4.6
Klasse van het ADR zonder bijkomend gevaar

Verpakkingsgroep

Ondergrens in kilogram of
liter

Alle klassen

I

1

CMR-stof f en

n.v .t.

1

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

n.v .t.

50

3

II

25

3

III

50

4.1, 4.2, 4.3

II en III

50

5.1

II en III

50

6.1

II en III

50

6.2 categorie I3, I4

II en III

50

Totaal v oorgaande klassen

-

50

8

II en III

250

9

II en III

250

2 (Gasf lessen)

n.v .t.

125 liter waterinhoud

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden

400

3.

Onverminderd het tw eede lid geldt een vrijstelling tot de dubbele hoeveelheid van de in tabel 4.6
genoemde ondergrenzen voor verpakkingen als LQ. Deze vrijstelling geldt alleen indien de
stof fen zijn opgeslagen in een gesloten verpakking die voldoet aan de daartoe in het ADR
gestelde eisen.

4.

Voor stoffen met een bijkomend gevaar is de laagste ondergrens bepalend.
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Artikel 4.7
1.

Tijdelijke opslag van gevaarlijke stof fen vindt plaats:
a. in één of meer speciaal daarvoor bestemde opslagvoorzieningen, of
b. in één of meer laad- en losgedeelten tijdens de aanw ezigheid van een deskundige als
bedoeld in voorschrift 3.17.1 van PGS 15.

2.

Tijdelijke opslag van gevaarlijke stof fen als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de volgende
onderdelen van PGS 15:
a. de voorschrif ten 3.2.9 en 3.4.1 tot en met 3.4.4;
b. de paragraf en 3.8, 3.9, 3.11, 3.13 tot en met 3.18, met uitzondering van voorschrift 3.16.2,
en paragraaf 3.20;
c. voorschrift 3.21.1, eerste alinea;
d. paragraaf 3.23, en
e. de voorschrif ten 10.4.1 tot en met 10.4.7, met uitzondering van voorschrift 10.4.4.

3.

In de opslagvoorziening, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en in het laad- en losgedeelte,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, zijn geen stof fen aanwezig van:
a. verpakkingsgroep I van het ADR;
b. de klasse 1, 2 gevaarsetiket 2.3 en 7 van het ADR;
c. de klasse 5.2 van het ADR, met uitzondering van gelimiteerde hoeveelheden tot 1.000 kg, of
d. de klasse 6.2 van het ADR, met uitzondering van stoffen UN-nummer 3291 en UN-nummer
3373.

4.

Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op gasflessen.

5.

Onverminderd het tw eede tot en met vierde lid geldt voor de opslag, bedoeld in het eerste lid,
onderdeel a, dat:
a. deze voldoet aan de voorschriften 10.5.1 tot en met 10.5.4 van PGS 15, en
b. de gezamenlijke hoeveelheid gevaarlijke stof fen in verpakking en CMR-stof f en in verpakking
in een brandcompartiment ten hoogste 10.000 kilogram bedraagt.

6.

Onverminderd het tw eede tot en met vierde lid geldt voor de opslag, bedoeld in het eerste lid,
onderdeel b, dat:
a. deze voldoet aan de voorschriften 10.6.2 tot en met 10.6.4 van PGS 15;
b. de gezamenlijke hoeveelheid gevaarlijke stof fen in verpakking en CMR-stof f en in verpakking
in een brandcompartiment ten hoogste 10.000 kilogram bedraagt, en
c. de gezamenlijke hoeveelheid gevaarlijke stof fen in verpakking en CMR-stof f en in verpakking
in de inrichting ten hoogste 10.000 kilogram bedraagt indien de tijdelijke opslagvoorziening
niet is gesitueerd in een brandcompartiment met een WBDBO van 60 minuten of hoger.

7.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift:
a. eisen stellen aan de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stof f en in
verpakking in de buitenlucht, en
b. het derde lid niet van toepassing verklaren en toestaan dat een of meer van de stoffen,
bedoeld in dat lid, of gasf lessen als bedoeld in het vierde lid tijdelijk w orden opgeslagen.

Artikel 4.8
1.

De opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stof f en in verpakking in een voor het
publiek toegankelijke verkoopruimte is brandveilig.

2.

Aan het eerste lid w ordt voldaan indien gevaarlijke stof fen in verpakking en CMR-stof f en in
verpakking:
a. zijn opgeslagen overeenkomstig de artikelen 4.3, 4.4, 4.4a, 4.4b, 4.4c en 4.5, of
b. niet in grotere hoeveelheden in een verkoopruimte zijn opgeslagen dan is aangegeven in
tabel 4.8.

3.

Dit artikel is niet van toepassing op:
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a.
b.
c.

verpakkingen met producten bestemd voor de persoonlijke verzorging, waaronder
spuitbussen,
alcoholhoudende dranken in consumentenverpakkingen, of
gevaarlijke stof fen in verpakking van de klasse 9 van het ADR, zonder bijkomend gevaar.

4.

Het bevoegd gezag kan maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot een andere w ijze van
opslag dan genoemd in het tw eede lid op basis van een door de inrichtinghouder ingediend
uitgangspuntendocument met betrekking tot de bouw kundige, installatietechnische en
organisatorische maatregelen, waarin is aangetoond dat de opslag van gevaarlijke stof fen in
verpakking en CMR-stof f en in verpakking in een voor het publiek toegankelijke verkoopruimte
brandveilig is. Voordat de betreffende verkoopruimte in gebruik w ordt genomen, is door een
inspectie-instelling, die geaccrediteerd is door een accreditatie-instelling volgens NEN-ENISO/IEC 17020, door middel van een goedkeurend inspectierapport aangetoond dat de met het
oog op de brandveiligheid getroffen voorzieningen en maatregelen zijn uitgevoerd
overeenkomstig het uitgangspuntendocument. Dit inspectierapport is binnen de inrichting
aanw ezig.

5.

Een lekbak als bedoeld in tabel 4.8 is onbrandbaar en productbestendig en kan ten minste 100%
van de daarboven opgeslagen vloeistoffen bevatten.

Tabel 4.8:
Maximale hoeveelheid gevaarlij ke stoffen en CMR-stoffen in verpakking in de verkoopruimte in liters
Soort verpakte gevaarlij ke stoffen en
CMR-stoffen

W oon-, bij eenkomst-, onderwij s-

Geen woon-, bij eenkomst-,

, cel-, gezondheidszorg- en/of

onderwij s-, cel-, gezondheidszorg-

logiesfunctie(s) (van derden)

en/of logiesfunctie(s) (van derden)

boven verkoopruimte

boven verkoopruimte

Opslag ADR

Overige opslag

Opslag ADR

klasse 3 zonder

situaties,

klasse 3 zonder

situaties,

lekbak aanwezig

waaronder

lekbak aanwezig

waaronder ADR

Overige opslag

ADR klasse 3

klasse 3 in of

in of boven

boven lekbak

Nr.
I

1

lekbak
Gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in

500

750

1.000

1.500

verpakking, exclusief III, maar inclusief II
II

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

Verkoopruimte is

300

800

4

2

brandcompartiment met wbdbo
tussen woon-, bijeenkomst- ,

onderwijs-, cel-, gezondheidszorgen/of logiesfunctie(s) (van derden)
≥60 minuten?
Nee
75
III

3

Ja
150

Nee
3 ,4

150

Verfproducten, die als gevaarlijke stoffen
aangewezen,

2

4

300

8.000

volgens het ADR, klasse 3 zijn

1

Ja

in metalen verpakking

Indien de verkoopruimte niet onder w oon-, bijeenkomst-, onderwijs-, cel-, gezondheidszorg- en/of
logiesf unctie(s) (van derden) is gesitueerd gelden de maximale hoeveelheden per
brandcompartiment.
Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.
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3

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

4

De hoeveelheid gevaarlijke stoffen in verpakking van ADR klasse 3 zoals hier genoemd, w ordt in
of boven een lekbak geplaatst indien meer dan 5 liter aanw ezig is op een stelling. De stelling is
maximaal 1.35 meter breed en kan bestaan uit meerdere schappen boven elkaar. Het aantal
schappen is voor het hierboven bepaalde niet relevant.

Artikel 4.9
1.

Leidingen aangesloten op een verpakking met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare
bodembedreigende stof fen:
a. zijn bovengronds vast aangelegd of in een daartoe speciaal aangelegde goot vast
aangelegd;
b. zijn bestand tegen de daardoor getransporteerde stoffen en zijn vloeistof dicht uitgevoerd;
c. w orden periodiek gecontroleerd op vloeistofdichtheid.

2.

In elke aansluiting op verpakking met een inhoud van meer dan 200 liter gevaarlijke stoffen
beneden het hoogste vloeistof niveau, is zo dicht mogelijk bij de w and een afsluiter geplaatst. De
af sluiter is zodanig uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de af sluiter is geopend dan w el is
gesloten.

3.

Leidingen die beneden het hoogste vloeistof niveau zijn aangesloten en w aarin door hevelw erking
product uit de tank kan stromen, zijn voorzien van een anti-hevel voorziening.

Artikel 4.9a
1.

In afw ijking van artikel 4.9 zijn stationaire bovengrondse verpakkingen voor het opslaan van
af getapte vloeibare brandstoffen bij een autodemontagebedrijf , met de daarbij behorende
leidingen en appendages, met een inhoud van ten hoogste 270 liter per verpakking, uitgevoerd
en geïnstalleerd en w orden gerepareerd of vervangen en beoordeeld overeenkomstig BRL
K903, door een bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd.

2.

Het opslaan van af getapte vloeibare brandstoffen bij een autodemontagebedrijf in stationaire
bovengrondse verpakkingen met de daarbij behorende leidingen en appendages voldoet aan de
volgende onderdelen van PGS 30:
a. de paragraf en 2.2 en 2.3;
b. de voorschrif ten 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6, 2.6.11 en 2.6.14, en
c. paragraaf 4.2, met uitzondering van voorschrift 4.2.9 indien het betreft inw endig gecoate
verpakkingen die in een brandw erende omkasting zijn geplaatst en ten minste eenmaal per
jaar volledig w orden geledigd.

3.

Een ruimte w aarin verpakkingen als bedoeld in het eerste lid w orden opgeslagen, bevindt zich
niet op een verdieping.

4.

Het gebruik van de verpakkingen w aarin het opslaan, vullen en af leveren van afgetapte vloeibare
brandstoffen bij een autodemontagebedrijf plaatsvindt in stationaire bovengrondse verpakkingen
met de daarbij behorende leidingen en appendages, voldoet aan de volgende onderdelen van
PGS 30:
a. voorschrift 3.2.4;
b. de paragraf en 3.3, 3.5, 3.6, 5.2 en 5.4, en
c. de voorschrif ten 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4.

5.

Voor stationaire bovengrondse verpakkingen met de daarbij behorende leidingen en appendages
gelden de keurings- en herkeuringstermijnen van tabel 4.9a.
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Verwijderd: maakt daarbij niet uit

Tabel 4.9a

(Her)keuringstermijnen voor bovengrondse verpakkingen met de daarbij
behorende leidingen en appendages voor vloeistoffen van PGS-klasse 2 tot en met
PGS-klasse 4

Staal enkelwandig in gecertificeerde opvangbak

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

Zonder coating of niet v olledig gecoat

15 jaar

15 jaar

Volledig gecoat niet ov ereenkomstig BRL K790 of

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat ov ereenkomstig BRL K790 of BRL
K779

20 jaar

20 jaar

Staal dubbelwandig met lekdetectiepotsysteem

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

Zonder coating of niet v olledig gecoat

15 jaar

15 jaar

Volledig gecoat niet ov ereenkomstig BRL K790 of
BRL K779

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat ov ereenkomstig BRL K790 of BRL
K779

20 jaar

20 jaar

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

BRL K779

Staal dubbelwandig met lekdetectie
overeenkomstig BRL K910

jaarlijkse controle van het jaarlijkse controle van het
lekdetectiesysteem
lekdetectiesysteem

Zonder coating of niet v olledig gecoat

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat niet ov ereenkomstig BRL K790 of

20 jaar

20 jaar

20 jaar

20 jaar

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

15 jaar

15 jaar

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

BRL K779
Volledig gecoat ov ereenkomstig BRL K790 of BRL
K779

Kunststof enkelwandig in gecertificeerde
opvangbak

Kunststof dubbelwandig met lekdetectie
overeenkomstig BRL K910

jaarlijkse controle van het jaarlijkse controle van het
lekdetectiesysteem
lekdetectiesysteem
20 jaar

20 jaar

Artikel 4.9b
1.

De ruimte w aarin de verpakkingen, bedoeld in het eerste lid van artikel 4.9a, zijn opgesteld
voldoet aan het bepaalde bij of krachtens het tweede tot en met het tiende lid.
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2.

De WBDBO van een ruimte w aarin de verpakkingen zijn opgesteld naar een andere ruimte en
van een andere ruimte naar een ruimte w aarin de verpakkingen zijn opgesteld bedraagt ten
minste 60 minuten.

3.

De w anden, het dak en de draagconstructie van de ruimte w aarin de verpakkingen, bedoeld in
het eerste lid van artikel 4.9a, zijn opgesteld, bezitten een brandw erendheid van ten minste 60
minuten.

4.

De ruimte vormt een vloeistof dichte lekbak met een inhoud van ten minste 300 liter.

5.

De ruimte mag slechts door deskundig personeel geopend en betreden worden.

6.

De ruimte heef t doorvoeringen van de stortleiding, de leegzuigleiding en de ontluchtingsleiding,
die aan de bovenzijde van de ruimte w orden geprojecteerd.

7.

De peilleiding heef t geen doorvoering door de wand.

8.

De beveiligingscomponenten zoals brandsmeltkleppen en detonatiebeveiligingen zijn direct aan
de buitenzijde van de ruimte bevestigd.

9.

De ruimte is met een potentiaal veref fening aangesloten aan de buitenzijde van de ruimte en is
doorgelust aan het f rame van de verpakkingen met de natuurlijk aanw ezige metallische
verbinding.

10. Het bevoegd gezag kan maatw erkvoorschriften stellen ten aanzien van de situering van de
verpakkingen, bedoeld in artikel 4.9a.
Artikel 4.10
1.

Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stof fen in verpakking, vloeibare bodembedreigende stoffen
in verpakking en CMR-stof f en in verpakking vindt plaats boven een vloeistof dichte vloer of
verharding of een lekbak.

2.

Indien de opslag, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt in gesloten verpakking, die voldoet aan de
daartoe gestelde eisen van de ADR of anderszins deugdelijk is, kan deze activiteit ook
plaatsvinden boven een andere bodembeschermende voorziening .

3.

Het opslaan van vaste gevaarlijke stof fen in verpakking, vaste bodembedreigende stoffen in
verpakking en vaste CMR-stof f en in verpakking vindt plaats boven een bodembeschermende
voorziening.

4.

Het opslaan van een w erkvoorraad aan gevaarlijke stof fen als bedoeld in voorschrif t 3.1.3 van
PGS 15, vindt plaats in deugdelijke en gesloten verpakking die bestand is tegen de
desbetreffende gevaarlijke stof . Het opslaan van een werkvoorraad aan brandbare vloeistoffen
van meer dan 50 liter vindt plaats boven een lekbak. De eerste volzin is van overeenkomstige
toepassing op het opslaan van een w erkvoorraad aan bodembedreigende stoffen.

5.

In afw ijking van het derde lid vindt het opslaan van vaste gevaarlijke af valstoffen waaruit
vloeibare bodembedreigende stof fen kunnen lekken, niet zijnde stukgoederen, plaats in een
deugdelijke en gesloten verpakking of boven een lekbak.

Artikel 4.10a
1.

Het boven een oppervlaktew aterlichaam opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, CMRstof fen in verpakking en bodembedreigende stoffen in verpakking vindt plaats boven een
voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en de bij normale
bedrijf svoering gemorste of wegspattende vloeistoffen kan opvangen.

2.

Op de voorziening, bedoeld in het eerste lid, is artikel 2.4 van overeenkomstige toepassing.
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3.

Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stof fen, CMR-stof fen en vloeibare
bodembedreigende stof fen die boven een oppervlaktew aterlichaam bovendeks aanw ezig zijn,
zijn aan de buitenkant schoon en goed gesloten of staan opgesteld boven een voorziening die
zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en in staat is de bij normale bedrijf svoering
gemorste of w egspattende vloeistoffen op te vangen en zodanig is uitgevoerd dat er geen
hemelw ater op of in terecht kan komen.

4.

Gevaarlijke stof fen in verpakking, CMR-stof f en in verpakking en bodembedreigende stof fen in
verpakking die boven een oppervlaktew aterlichaam bovendeks aanw ezig zijn, staan opgesteld
boven een doelmatig f ysieke voorziening die vrijgekomen stof fen keert zolang als nodig is om
met daarop af gestemde maatregelen te voorkomen dat deze stoffen in een
oppervlaktew aterlichaam kunnen geraken. Artikel 2.3, tw eede tot en met het achtste lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 4.10b
1.

De artikelen 4.1 tot en met 4.10a zijn niet van toepassing op het opslaan van vloeibare
kunstmeststoffen in verpakking voor zover dat opslaan plaatsvindt voor agrarische activiteiten.

2.

Het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in verpakking voor zover dat plaatsvindt voor
agrarische activiteiten, voldoet aan het derde tot en met zesde lid.

3.

Een verpakking die is gevuld met vloeibare kunstmeststoffen is geplaatst boven een ten minste
vloeistof kerende vloer of in een vloeistof dichte lekbak die voldoende sterk is om w eerstand te
bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistof druk en bestand is tegen de in de
verpakking opgeslagen stof fen.

4.

De vloeistof kerende vloer vormt samen met w anden, drempels of opstaande randen een
vloeistof kerende opvangvoorziening.

5.

De inhoud van de opvangvoorziening, bedoeld in het vierde lid, of de lekbak, bedoeld in het
derde lid, is ten minste gelijk aan de inhoud van de grootste opgeslagen verpakking, vermeerderd
met 10% van de overige verpakkingen.

6.

De verpakking die is gevuld met een zuur is in een andere opvangvoorziening of lekbak geplaatst
dan een verpakking die is gevuld met een basische stof.

§ 4.1.2.

Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere
ontplofbare stoffen.

Artikel 4.1a
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik of andere ontplofbare stoffen.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op inrichtingen die in gebruik zijn bij de Nederlandse of
een bondgenootschappelijke krijgsmacht.

Artikel 4.2
Inbeslaggenomen vuurw erk met aan consumentenvuurwerk vergelijkbare eigenschappen dat wordt
opgeslagen in politiebureaus en theatervuurwerk wordt opgeslagen in een brandveiligheidsopslagkast,
die voldoet aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen ten behoeve van het voorkomen van risico's
voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one v oorvallen zich voordoen en de
gevolgen hiervan.
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Artikel 4.3
1.

Zw art kruit, rookzwak kruit en noodsignalen w orden opgeslagen in een brandcompartiment dat
voldoet aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen ten behoeve van het voorkomen van
risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat niet mogelijk is het
zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen
zich voordoen en de gevolgen hiervan.

2.

Een brandcompartiment bestemd voor de opslag van zw art kruit of rookzwak kruit is gelegen op
een af stand van ten minste 8 meter van kw etsbare of beperkt kw etsbare objecten.

Artikel 4.4
1.

Een voorziening voor de opslag van meer dan 10.000 patronen voor vuurwapens, dan wel
onderdelen daarvan, is gelegen op een af stand van ten minste 8 meter van kw etsbare of beperkt
kw etsbare objecten.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de voorziening, bedoeld in dat lid, in een
brandcompartiment is gesitueerd.

§ 4.1.2.

Opslaan van vuurwerk, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of andere
ontplofbare stoffen

Artikel 4.11
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt theatervuurwerk
opgeslagen in ten minste een brandveiligheidsopslagkast die voldoet aan de voorschriften 3.10.1
tot en met 3.10.3 van PGS 15. De brandw erendheid van de kast bedraagt ten minste 60 minuten.
De kast w ordt niet af gezogen.

2.

Inbeslaggenomen vuurw erk met aan consumentenvuurwerk vergelijkbare eigenschappen dat
w ordt opgeslagen in politiebureaus w ordt opgeslagen in ten minste een
brandveiligheidsopslagkast die voldoet aan de voorschriften 3.10.1 tot en met 3.10.3 van PGS
15. De brandw erendheid van de kast bedraagt ten minste 60 minuten. De kast w ordt niet
af gezogen.

Artikel 4.12
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt rookzwak kruit ten
minste opgeslagen in een brandcompartiment. Binnen het brandcompartiment w ordt het
rookzw ak kruit opgeslagen in vakken. De vakken zijn vervaardigd van 105 millimeter metselw erk
voor de w anden, en 70 millimeter beton voor de horizontale verdeling. Per vak is maximaal 1
kilogram rookzw ak kruit aanw ezig in de standaardverpakking . Voor de vakken is minimaal 1
meter vrije ruimte aanw ezig. De toegang tot het brandcompartiment bestaat uit een deur die 60
minuten brandw erend is, zelfsluitend is uitgevoerd, naar buiten opent en als drukontlasting kan
f ungeren.

2.

Het kruit, bedoeld in het eerste lid, w ordt zodanig opgeslagen dat er minimaal 10 centimeter
ruimte tussen de voorzijde van het vak en de voorzijde van de f les met rookzw ak kruit aanw ezig
is.

3.

Het eerste lid en tw eede lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de opslag van zw art kruit
met dien verstande dat van zwart kruit niet meer dan 250 gram per vak aanw ezig is.
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4.

Noodsignalen w orden opgeslagen in een brandcompartiment dan w el in een
brandveiligheidsopslagkast die voldoet aan de voorschriften 3.10.1 tot en met 3.10.3 van PGS
15. De brandw erendheid van de kast bedraagt ten minste 60 minuten. De kast w ordt niet
af gezogen.

Artikel 4.12a
1.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan het opslaan van gevaarlijke
stof fen als bedoeld in deze paragraaf, voor zover in deze paragraaf wordt verwezen naar
voorschrift 3.10.3 van PGS 15.
2.
Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid neemt het bevoegd gezag voorschrif t
3.10.4 van PGS 15 in acht.

§ 4.1.3

Opslaan van stoffen in opslagtanks

Artikel 4.4a
1.

2.

Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van stoffen in een bovengrondse opslagtank
van:
a. propeen, zuurstof, koolzuur, argon, helium of stikstof;
b. stof fen van ADR klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend
gevaar;
c. half zw are olie als bedoeld in artikel 26 van de Wet op de accijns bij een inrichting voor
agrarische activiteiten;
d. PER bij een inrichting voor de reiniging van textiel;
e. polyesterhars, of
f . andere vloeibare bodembedreigende stoffen, niet zijnde:
1°. gevaarlijke stof fen;
2°. CMR-stof f en;
3°. smeerolie,
4°. af gew erkte olie, of
5°. gasolie.

Verwijderd: , lucht

Deze paragraaf is niet van toepassing op bovengrondse opslagtanks die ingebouw d zijn in een
installatie.

Artikel 4.5
1.

2.

Bij het in gebruik hebben en het beëindigen van het gebruik van een bovengrondse opslagtank
die w ordt dan wel werd gebruikt voor de opslag van zuurstof, koolzuur , argon, helium of stikstof
w ordt ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen,
dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de
omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, voldaan
aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.
Indien in een inrichting een bovengrondse opslagtank, bestemd voor de opslag van zuurstof, op
een af stand van minder dan 10 meter is gelegen van een andere opslagtank, bestemd voor de
opslag van propaan, propeen of een gas als bedoeld in het eerste lid, is de opslagtank bestemd
voor de opslag van zuurstof gelegen op een af stand van ten minste 20 meter van kw etsbare of
beperkt kw etsbare objecten.
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Verwijderd: , lucht

Artikel 4.5a
1.

Met betrekking tot de opstelplaats van een opslagtank met propeen, het vulpunt van een
opslagtank met propeen en de opstelplaats van de tankw agen worden ten opzichte van buiten de
inrichting gelegen kw etsbare en beperkt kw etsbare objecten, de in tabel 4.5a opgenomen
af standen in acht genomen, w aarbij de af standen gelden van het vulpunt en de bovengrondse
opslagtank, gerekend vanaf de aansluitpunten van de leidingen alsmede het bovengrondse deel
van de leidingen en de pomp bij de opslagtank:

Tabel 4.5a veiligheidsafstanden
Bev oorrading tot en met 5 keer
per jaar

Bev oorrading meer dan 5
keer per jaar

Opslagtank met propeen tot en met 5
kubieke meter

10 meter

20 meter

Opslagtank met propeen groter dan 5
kubieke meter tot en met 13 kubieke
meter

15 meter

25 meter

2.

Een opslagtank met propeen, het vulpunt van een opslagtank met propeen en de opstelplaats
van de tankw agen is gelegen op ten minste de helf t van de af standen, genoemd in tabel 4.5a,
indien het objecten betreft waar ook een opslagtank met propeen of propaan aanw ezig is.

3.

In afw ijking van het eerste lid w orden met betrekking tot de opstelplaats van een opslagtank met
propeen, het vulpunt van een opslagtank met propeen en de opstelplaats van de tankw agen ten
opzichte van gebouw en bestemd voor het verblijf , al dan niet gedurende een gedeelte van de
dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, dan wel gebouw en waarin doorgaans
grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanw ezig zijn, de volgende
af standen in acht genomen:
a. bij een opslagtank met propeen tot en met 5 kubieke meter: 25 meter;
b. bij een opslagtank met propeen van meer dan 5 kubieke meter tot en met 13 kubieke meter:
50 meter.

4.

Onverminderd het eerste tot en met derde lid, voldoet een opslagtank met propeen alsmede de
bijbehorende leidingen en appendages ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de
omgeving en ongew one voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen
en de gevolgen hiervan, aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

Artikel 4.5b
1.

Met betrekking tot de opstelplaats van een bovengrondse opslagtank met polyesterhars, het
vulpunt van een bovengrondse opslagtank met polyesterhars of de opstelplaats van de
tankw agen, wordt ten opzichte van buiten de inrichting gelegen kw etsbare en beperkt kw etsbare
objecten een af stand aangehouden van ten minste 20 meter.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op een opslagtank die is geïnstalleerd voor 1 januari 2013.

Artikel 4.6
Bij het in gebruik hebben en het beëindigen van het gebruik van een bovengrondse opslagtank die
w ordt dan wel w erd gebruikt voor de opslag van half zware olie als bedoeld in artikel 26 van de Wet op
de accijns, stoffen van ADR klasse 8 verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar, PER,
stof fen van ADR klasse 5.1, polyesterhars of andere vloeibare bodembedreigende stoffen wordt ten
behoeve van:
a. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico;
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b.

het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat
niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat
ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;
c. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het z oveel mogelijk beperken van
verontreiniging van een oppervlaktew aterlichaam,
voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.
§ 4.1.3.

Opslaan van stoffen in opslagtanks

§ 4.1.3.1.

Opslaan van stoffen klasse 5.1 van het ADR en stoffen klasse 8 van het ADR
verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar, halfzware olie, PER,
polyesterhars of andere vloeibare bodembedreigende stoffen, niet zijnde
gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen, smeerolie of afgewerkte olie, in bovengrondse
opslagtanks

Artikel 4.13
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en het voorkomen van
risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het
zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen
zich voordoen en de gevolgen hiervan als bedoeld in artikel 4.6 van het besluit, voldoet de opslag
van half zw are olie, polyesterhars, stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III
zonder bijkomend gevaar, PER of stoffen van klasse 5.1 van het ADR in bovengrondse
opslagtanks aan de artikelen 4.14 tot en met 4.19.

2.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 4.6
van het besluit, voldoet de opslag van vloeibare bodembedreigende stof fen als bedoeld in artikel
4.4a, onder e en f , van het besluit, in een bovengrondse opslagtank aan artikel 4.18.

3.

Ten behoeve van:
a. het voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk, is het zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van een oppervlaktew aterlichaam, bedoeld in artikel 4.6 van het besluit; en
b. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover
dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de
kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, bedoeld in artikel 4.6
van het besluit,
voldoet de opslag van half zw are olie, stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III
zonder bijkomend gevaar, PER, stof fen van klasse 5.1 van het ADR, polyesterhars of andere
vloeibare bodembedreigende stof fen, in een opslagtank boven een oppervlaktew aterlichaam aan
artikel 4.18a.

Artikel 4.14
1.

Het opslaan van half zw are olie, polyesterhars, stoffen van klasse 8 van het ADR
verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar, PER of stoffen van klasse 5.1 van het ADR
in bovengrondse opslagtanks vindt plaats in bovengrondse opslagtanks, die met de daarbij
behorende leidingen en appendages naar hun aard en f unctie geschikt zijn voor de opslag v an de
desbetreffende stoffen.

2.

De bovengrondse opslagtanks en de daarbij behorende leidingen en appendages verkeren in
goede staat.

3.

Het opslaan van half zw are olie, polyesterhars, stoffen van klasse 8 van het ADR
verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar, PER of stoffen van klasse 5.1 van het ADR
in bovengrondse opslagtanks vindt op de vloer plaats.
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4.

Het derde lid is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met half zware olie,
polyesterhars, stoffen van klasse 8 van het ADR verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend
gevaar, PER of stoffen van klasse 5.1 van het ADR indien plaatsing op de vloer als gevolg van de
constructie van de bijbehorende procesinstallatie niet mogelijk is.

5.

Het derde lid is niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank die is geïnstalleerd voor de
datum w aarop paragraaf 4.1.3 op de inrichting van toepassing werd en die niet op de vloer staat.

Artikel 4.15
1.

Een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages
voor het opslaan van half zware olie, polyesterhars of stoffen van de klasse 8 van het ADR,
verpakkingsgroepen II en III zonder bijkomend gevaar, is uitgevoerd en geïnstalleerd en w ordt
gerepareerd of vervangen en beoordeeld overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat op
grond van die BRL daartoe is gecertificeerd.

2.

Het opslaan van half zw are olie, polyesterhars of stoffen van de klasse 8 van het ADR,
verpakkingsgroepen II en III zonder bijkomend gevaar in een stationaire bovengrondse
opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voldoet aan de volgende
onderdelen van PGS 30:
a. de paragraf en 2.2 en 2.3;
b. de voorschrif ten 2.4.3, 2.6.1, 2.6.3 tot en met 2.6.6 en 2.6.14, en
c. paragraaf 4.2, met uitzondering van voorschrift 4.2.3 en tabel 4.1.

3.

Een opslagtank als bedoeld in het eerste lid voor het opslaan van half zware olie of polyesterhars
bevindt zich niet op een verdieping.

4.

Het gebruik van de installaties w aarin het opslaan, vullen en af leveren van halfzware olie,
polyesterhars of stoffen van de klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroepen II en III zonder
bijkomend gevaar plaatsvindt in een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij
behorende leidingen en appendages, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 30:
a. voorschrift 3.2.4;
b. de paragraf en 3.3, 3.5, 3.6, 5.2 en 5.4, en
c. de voorschrif ten 5.5.1, 5.5.2, 5.6.1, 5.6.3 en 5.6.4.

5.

Voor een stationaire bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en
appendages gelden de keurings- en herkeuringstermijnen van tabel 4.15.
Tabel 4.15 (Her)keuringstermijnen voor stationaire bovengrondse opslagtank met de
daarbij behorende leidingen en appendages voor halfzware olie, polyesterhars
of stoffen van de klasse 8 van het ADR, verpakkingsgroepen II en III

Staal enkelwandig in gecertificeerde opvangbak

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

Zonder coating of niet v olledig gecoat

15 jaar

15 jaar

Volledig gecoat niet ov ereenkomstig BRL K790 of
BRL K779

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat ov ereenkomstig BRL K790 of BRL
K779

20 jaar

20 jaar

Staal dubbelwandig met lekdetectiepotsysteem

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

Zonder coating of niet v olledig gecoat

15 jaar

15 jaar

Volledig gecoat niet ov ereenkomstig BRL K790 of
BRL K779

15 jaar

20 jaar
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Volledig gecoat ov ereenkomstig BRL K790 of BRL
K779

20 jaar

20 jaar

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

jaarlijkse controle v an het
lekdetectiesy steem

jaarlijkse controle v an het
lekdetectiesy steem

Zonder coating of niet v olledig gecoat

15 jaar

20 jaar

Volledig gecoat niet ov ereenkomstig BRL K790 of
BRL K779

20 jaar

20 jaar

Volledig gecoat ov ereenkomstig BRL K790 of BRL

20 jaar

20 jaar

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

15 jaar

15 jaar

Staal dubbelwandig met lekdetectie
overeenkomstig BRL K910

K779

Kunststof enkelwandig in gecertificeerde
opvangbak

Kunststof dubbelwandig met lekdetectie
overeenkomstig BRL K910

Eerste (her)keuring

Volgende herkeuring

jaarlijkse controle v an het
lekdetectiesy steem

jaarlijkse controle v an het
lekdetectiesy steem

20 jaar

20 jaar

6.

Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en
ongew one voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen
hiervan, bij maatw erkvoorschrift het derde lid niet van toepassing verklaren en toestaan dat een
opslagtank zich op een verdieping bevindt.

7.

Bij maatw erkvoorschrif t als bedoeld in het zesde lid kunnen eisen w orden gesteld om de
toegankelijkheid van de opslagtank voor de brandbestrijding te borgen.

8.

Het inpandig opslaan van half zw are olie als bedoeld in artikel 4.4a, eerste lid, onderdeel c, van
het besluit is slechts toegestaan indien de volgende maatregelen zijn getrof fen:
a. de tankinstallatie is geaard en voorzien van potentiaalvereffening;
b. de ontluchting is naar buiten op ten minste 5 meter hoogte en niet nabij openingen;
c. een goede ventilatie van de opslagruimte volgens NPR 7910-1 is in w erking;
d. een w aarschuwing of alarm treedt in w erking indien de temperatuur in de opslagruimte
boven het vlampunt van de vloeistof kan komen;
e. een vlamdover met CE-markering is volgens NEN-EN-ISO 16852 en de ATEX-richtlijnen 137
en 95 geïnstalleerd;
f . het vulpunt is buiten, en
g. de opslagtank is voorzien van elektronische peilvoorziening of een handmatige
peilvoorziening met een zelf sluitende peildop.

9.

Uitpandige opslag van half zw are olie als bedoeld in artikel 4.4a, eerste lid, onderdeel c, van het
besluit is slechts toegestaan indien de volgende maatregelen zijn getrof fen:
a. de opslagtank is van kunststof of staal;
b. de opslagtank is geplaatst in een niet-brandbare lekbak van staal of beton. Indien een stalen
tank dubbelw andig is uitgevoerd is geen lekbak nodig;
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

de tankinstallatie is geaard en voorzien van potentiaalvereffening;
de ontluchting is op ten minste 5 meter boven maaiveld;
een vlamdover met CE-markering is volgens NEN-EN-ISO 16852 en de ATEX-richtlijn
geïnstalleerd;
de vul-, zuig- en persleidingen zijn beveiligd tegen aanrijding;
de opslagtank is voorzien van elektronische peilvoorziening of een handmatige
peilvoorziening met een zelf sluitende peildop, en
de tank is voorzien van lichte bekleding of van een verfsysteem.

10. Indien een bovengrondse opslagtank voor halfzware olie of polyesterhars is geïnstalleerd voor
het tijdstip van het van toepassing worden van paragraaf 4.1.3 op de inrichting is het derde lid
niet van toepassing tot het moment w aarop de eerstvolgende keuring behoort plaats te vinden.
11. Het bevoegd gezag kan aan een opslagtank als bedoeld in het tiende lid bij maatw erkvoorschrift
eisen stellen om de toegankelijkheid van de opslagtank voor de brandbestrijding te borgen.
Artikel 4.15a
1.

In afw ijking van artikel 1.2, eerste lid, w ordt in dit artikel onder 'PGS 30' verstaan: Richtlijn PGS
30, getiteld 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties', zoals gepubliceerd
op w ww.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 30: 1999 versie 0.1 (2-2005).

2.

Artikel 4.15 is tot 1 januari 2023 niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met stoffen
van klasse 8 van de ADR verpakkingsgroep II en III zonder bijkomend gevaar die is geïnstalleerd
voor 1 januari 2008.

3.

Een opslagtank als bedoeld in het tw eede lid voldoet tot 1 januari 2023 aan de voorschrif ten
4.1.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.14, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.3,
4.4.4, 4.4.7, 4.4.8, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.9, 4.5.12 en de voorschrif ten in paragraaf 4.6 van PGS 30.

4.

Het lekdetectiesysteem van een opslagtank als bedoeld in het tw eede lid w ordt, indien de
opslagtank dubbelw andig is, eenmaal per jaar overeenkomstig KC-111 gecontroleerd op de
goede w erking door een bedrijf dat overeenkomstig die KC-111 is gecertif iceerd. Indien een
gebrek w ordt geconstateerd dat kan leiden tot het optreden van niet gedetecteerde lekken w ordt
het lekdetectiesysteem binnen een periode van een maand hersteld. Van de controle wordt een
aantekening in het logboek gemaakt.

Artikel 4.16
1.

In afw ijking van artikel 1.2, eerste lid, w ordt in dit artikel onder 'PGS 30' verstaan: Richtlijn PGS
30, getiteld 'Vloeibare aardolieproducten, Buitenopslag in kleine installaties', zoals gepubliceerd
op w ww.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl, PGS 30: 1999 versie 0.1 (2-2005).

2.

Het opslaan van PER en van stof fen van de klasse 5.1 van het ADR in een stationaire
bovengrondse opslagtank met de daarbij behorende leidingen en appendages voldoet aan de
volgende onderdelen van PGS 30:
a. voorschrift 4.1.3;
b. de voorschrif ten 4.2.4 tot en met 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10 en 4.2.14;
c. de voorschrif ten 4.3.2 tot en met 4.3.4, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.9 en 4.3.11;
d. de voorschrif ten 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.7 en 4.4.8, en
e. de voorschrif ten 4.5.1, 4.5.9 en 4.6.

3.

Indien w ordt beoordeeld of een stationaire bovengrondse opslagtank voor het opslaan van PER
of stoffen van de klasse 5.1 van het ADR voldoet aan de eisen van PGS 30, zijn het vierde, vijf de
en zesde lid van toepassing.
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4.

De stationaire bovengrondse opslagtank wordt geïnspecteerd overeenkomstig de voorschriften
4.5.2 en 4.5.3 van PGS 30 en w ordt onder druk beproefd overeenkomstig voorschrift 4.5.5 van
PGS 30. De inw endige inspectie van een stationaire bovengrondse opslagtank hoeft niet plaats
te vinden bij de keuring w aarmee voor een bestaande installatie die niet onder certif icaat is
aangelegd alsnog een installatiecertif icaat kan worden afgegeven, indien w ordt aangetoond dat
de stationaire bovengrondse opslagtank minder dan vijf tien jaar voor de inspectie nieuw in
gebruik is genomen. In dat geval vindt de inw endige inspectie plaats vijf tien jaar na de eerste
ingebruikname.

5.

Indien de stationaire bovengrondse opslagtank niet inw endig kan w orden geïnspecteerd, wordt
deze overeenkomstig voorschrift 4.5.9 van PGS 30 op de keuringsdatum buiten gebruik gesteld.

6.

Van de beoordeling w ordt een keuringsrapport opgesteld.

Artikel 4.17
De opslag van half zw are olie in mobiele bovengrondse opslagtanks inclusief bijbehorende leidingen
en appendages voldoet aan bijlage D van PGS 30.
Artikel 4.18
1.

Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stof fen of vloeibare bodembedreigende stoffen in
bovengrondse opslagtanks vindt plaats boven een lekbak.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op een opslagtank, die dubbelw andig is uitgevoerd met een
systeem voor lekdetectie in deze w and. Het systeem voor lekdetectie voldoet aan BRL K910 en
w ordt ten minste eens per jaar beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een
bedrijf dat op grond van die BRL daartoe is gecertificeerd

3.

De vulpunten en af tappunten van een bovengrondse opslagtank met vloeibare gevaarlijke stof fen
of bodembedreigende stof fen zijn geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding of
boven of in een lekbak, of zijn uitgevoerd met een vulpunt morsbak.

4.

De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.

5.

Boven de lekbak, bedoeld in het eerste lid, vindt geen opslag van andere gevaarlijke stoffen
plaats, indien die kunnen reageren met de stof fen in de bovengrondse opslagtank.

Artikel 4.18a
1.

Het opslaan van vloeibare bodembedreigende stof fen in opslagtanks boven een
oppervlaktew aterlichaam vindt plaats boven een voorziening die zich rondom of onder de
opgeslagen stof fen bevindt en in staat is de bij normale bedrijf svoering gemorste of
w egspattende vloeistoffen op te vangen.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op een opslagtank die dubbelw andig is uitgevoerd met een
systeem voor lekdetectie dat voldoet aan BRL K910 en dat ten minste eenmaal per jaar w ordt
beoordeeld en goedgekeurd overeenkomstig BRL K903, door een bedrijf dat op grond van die
BRL daartoe is gecertificeerd.

3.

De vulpunten en af tappunten van een opslagtank met vloeibare bodembedreigende stoffen zijn
geplaatst boven of in een voorziening die zich rondom of onder de opgeslagen stoffen bevindt en
die de bij normale bedrijf svoering gemorste of wegspattende vloeistoffen kan op vangen.

4.

De voorzieningen, bedoeld in het eerste en derde lid, zijn zodanig uitgevoerd dat:
a. gemorste of gelekte vloeibare bodembedreigende stoffen effectief worden opgevangen en
kunnen w orden opgeruimd;
b. er geen hemelw ater op of in terecht kan komen, tenzij het hemelw ater regelmatig van of uit
de voorziening w ordt verwijderd.
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5.

De voorzieningen, bedoeld in het eerste en derde lid, zijn bestand tegen de inw erking van de
desbetreffende vloeibare bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen
w orden gebruikt of opgeslagen.

6.

De voorziening, bedoeld in het eerste lid, heef t een opvangcapaciteit van ten minste 10% van de
inhoud van alle opgeslagen stoffen.

7.

De opslagtank is voorzien van een overvulbeveiliging.

Artikel 4.19
1.

De artikelen 4.15, 4.16 en 4.18 zijn niet van toepassing op een bovengrondse opslagtank met
vloeibare gevaarlijke stof fen of vloeibare bodembedreigende stoffen die niet op de vloer staat.

2.

Aan de in het eerste lid bedoelde bovengrondse opslagtanks die niet op de vloer staan, kan het
bevoegd gezag maatw erkvoorschriften stellen ten behoeve van het voorkomen van risico's voor
de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen
en de gevolgen hiervan, aan de plaats, de constructie, de keuring, de bodem- en
veiligheidsvoorzieningen van de opslagtank.

Artikel 4.19a
1.

De artikelen 4.13 tot en met 4.19 zijn niet van toepassing op het opslaan van vloeibare
kunstmeststoffen in een bovengrondse opslagtank, dat plaatsvindt voor agrarische activiteiten.

2.

Het opslaan van vloeibare kunstmeststoffen in een bovengrondse opslagtank dat plaatsvindt voor
agrarische activiteiten voldoet aan artikel 4.19b.

Artikel 4.19b
1.

Een opslagtank voor vloeibare kunstmeststoffen als bedoeld in artikel 4.19a, tw eede lid, is:
a. van een voldoende stijf heid en sterkte om het gew icht van de opgeslagen v loeistof te dragen
en om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te
voorkomen;
b. vloeistof dicht;
c. voorzien van een ondersteunende constructie van onbrandbaar materiaal en van een
doelmatige f undering op plaatsen waar een kans op verzakking bestaat;
d. voor zover het het opslaan van zure kunstmeststoffen betreft, voorzien van een
ontluchtingsleiding die uitmondt in de buitenlucht en die een open verbinding van de tank
met de buitenlucht verzekert en niet in verbinding staat met een ontluchtingsleiding van een
tank voor het opslaan van basische kunstmeststoffen;
e. voor zover een niveau-aanwijzing of peilinrichting is aangebracht: zodanig ingericht dat het
uitstromen van vloeistof uit de tank onmogelijk is;
f . in elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding
naar het verbruikstoestel, zo dicht mogelijk bij de tankw and, voorzien van een af sluiter, die
zodanig is uitgevoerd dat duidelijk zichtbaar is of die geopend of gesloten is;
g. voorzien van een overstortleiding met een diameter van vijf tig millimeter, die uitmondt op vijf
centimeter boven de bodem van de vloer of voorziening, bedoeld in onderdeel h;
h. geplaatst boven een ten minste vloeistof kerende vloer of een vloeistofdichte lekbak, die
voldoende sterk is om w eerstand te bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende
vloeistof druk en bestand is tegen de in de tanks opgeslagen stoffen;
i.
ten hoogste voor 95% gevuld;
j.
voorzien van duidelijk leesbare opschriften met de chemische naam en handelsnaam van
het product dat in de tank is opgeslagen, de concentratie van dat product en de
bijbehorende gevarensymbolen;
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k.

l.

m.

voorzien van voorzieningen w aardoor voorkomen w ordt dat bij het vullen van een tank een
verkeerde aansluiting w ordt gemaakt, waardoor een ander product in de tank kan geraken
dan w aarvoor de tank bestemd is;
voorzien van vulleidingen die op af schot liggen, af lopend naar de tank of die, indien dat om
technische redenen niet mogelijk is, na het vullen w orden doorgeblazen, die goed met een
goed sluitende dop of af sluiter zijn af gesloten, behoudens tijdens het vullen van tanks, die
zijn beschermd tegen mechanische beschadigingen en die voldoen aan onderdeel j, en
voorzien van leidingen die bovengronds of in een daartoe speciaal aangelegde goot zijn
gelegd.

2.

De vloeistof kerende vloer, bedoeld in het eerste lid, onder h, vormt samen met w anden, drempels
of opstaande randen een vloeistofkerende opvangvoorziening.

3.

De inhoud van de opvangvoorziening, bedoeld in het tw eede lid, of de lekbak, bedoeld in het
eerste lid, onder h, is ten minste gelijk aan de tankinhoud, indien een tank in die voorziening is
opgesteld.

4.

De inhoud van de opvangvoorziening of de lekbak is ten minste gelijk aan de inhoud van de
grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks, voor
zover tw ee of meerdere tanks in die voorziening zijn opgesteld.

5.

Een tank voor de bew aring van een zuur is opgesteld in een andere opvangvoorziening of lekbak
dan een tank voor bew aring van een basische stof.

6.

Bij dosering van kunstmeststoffen in doseervaten, wordt eerst voorgedoseerd met w ater, voordat
de kunstmeststoffen worden toegevoegd.
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§ 4.1.3.2.

Opslaan van zuurstof, koolzuur, argon, helium of stikstof in een bovengrondse
opslagtank

Artikel 4.20.1
1. Ten behoeve van het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, wordt bij het opslaan
van vloeibare koolzuur, argon, helium of stikstof in een bovengrondse stationaire opslagtank met
een inhoud van meer dan 300 liter voldaan aan het tw eede tot en met het vierde lid.
2. Een opslagtank, bedoeld in het eerste lid, w ordt gebruikt volgens de volgende onderdelen van
PGS 9:
a. voorschriften 3.3.1, 3.3.15;
b. voorschrift 3.11.4;
c. voorschrift 7.4.5.
3. De opslagtank, bedoeld in het eerste lid, is geplaatst op minimaal de volgende af st and van de
erf grens:
a. bij een opslagtank tot en met 10 kubieke meter: 1 meter;
b. bij een opslagtank van meer dan 10 kubieke meter: 3 meter.
4. In afw ijking van het derde lid, onder b, kan het bevoegd gezag voor een bovengrondse stationaire
opslagtank met vloeibare koolzuur, argon, helium of stikstof van meer dan 10 kubieke meter bij
maatw erkvoorschrift een kleinere af stand ten opzichte van de erfscheiding voorschrijven.
Artikel 4.20.2
1. Ten behoeve van het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt bij het opslaan van
vloeibare zuurstof in een bovengrondse stationaire opslagtank met een inhoud van meer dan 300
liter voldaan aan het tw eede tot en met het achtste lid.
2. Een buiten gebruik gestelde stationaire opslagtank w ordt druk- en gasvrij gemaakt.
3. Een opslagtank als bedoeld in het eerste lid w ordt geplaatst op een ondergrond die uit
onbrandbaar materiaal bestaat. Op plaatsen w aar kans op verzakking bestaat, is een doelmatige
f undering aangebracht. Een eventueel aangebrachte fundering of draagconstructie is vervaardigd
uit materiaal dat een brand niet onderhoudt.
4. Een uitpandige bovengrondse stationaire opslagtank met vloeibare zuurstof wordt gebruikt
volgens de volgende onderdelen van PGS 9:
a.
paragraaf 3.2, met uitzondering van paragraaf 3.2.6;
b.
voorschriften 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 en 3.3.15;
c.
voorschriften 3.11.4;
d.
voorschriften 4.1.2 en 4.1.5;
e.
voorschrift 7.4.5.
5. De inpandige stationaire opslagtank met vloeibare zuurstof wordt gebruikt volgens de
voorschriften 3.13.3, 3.13.5 en 3.13.14 van PGS 9.
6. Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift andere veiligheidsaf standen vaststellen dan die
volgen uit het vierde lid, onderdeel a, als een veilige opstelling w ordt verkregen door het treffen
van bijzondere veiligheidsmaatregelen die voldoen aan paragraaf 3.2.6 van PGS 9.
7. In afw ijking van het vijf de lid kan het bevoegde gezag bij maatw erkvoorschrift andere eisen stellen
aan de ondergrond van de opslagruimte.
8. Het vierde lid, onderdeel a, is niet van toepassing op een bovengrondse stationaire opslagtank
met vloeibare zuurstof die is geïnstalleerd voor [1 januari 2017] als wordt voldaan aan paragraaf
4.3, met uitzondering van voorschrift 4.3.4.2, en paragraaf 4.4 van de Richtlijn PGS 9:1983 (22009), getiteld ‘Vloeibare zuurstof; Opslag van 0,45-100 m3 ’, zoals gepubliceerd op
w ww.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.
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Verwijderd: Artikel 4.20¶
1. Ten behoeve van het voorkomen
van risico's voor de omgeving en
ongewone voorvallen, dan wel voor
zover dat niet mogelijk is het zoveel
mogelijk beperken van de risico's voor
de omgeving en de kans dat
ongewone voorvallen zich voordoen
en de gevolgen hiervan wordt bij het
opslaan van zuurstof, koolzuur, lucht,
argon, helium of stikstof in een
bovengrondse stationaire opslagtank
een buiten gebruik gestelde
stationaire opslagtank druk- en gasvrij
gemaakt door een deskundig
persoon. Een bewijs van een dr uk- en
gasvrij gemaakte opslagtank wordt
aan het bevoegd gezag overlegd.¶
2. Bij het vullen van een opslagtank
wordt de maximale vullingsgraad niet
overschreden. De maximale
vullingsgraad is 90% tenzij op of bij de
opslagtank een andere maximale
vullingsgraad is aangegeven.¶
3. Met betrekking tot de opstelplaats
van een bovengrondse stationaire
opslagtank met koolzuur, lucht, argon,
helium of stikstof worden ten opzichte
van de erfscheiding de volgende
afstanden in acht genomen:¶
a. bij een opslagtank tot en met 10
kubieke meter: 1 meter;¶
b. bij een opslagtank van meer dan
10 kubieke meter: 3 meter.¶
4. Een bovengrondse stationaire
opslagtank met koolzuur, lucht, argon,
helium of stikstof wordt geplaatst op
een ondergrond die uit onbrandbaar
materiaal bestaat. Op plaatsen waar
kans op verzakking bestaat, is een
doelmatige fundering aangebracht.
Een eventueel aangebrachte
fundering of draagconstructie is
vervaardigd uit materiaal dat een
brand niet onderhoudt.¶
5. Een bovengrondse stationaire
opslagtank met koolzuur, lucht, argon,
helium of stikstof, de leidingen en het
vulpunt zijn doelmatig tegen aanrijding
beschermd.¶
6. Een bovengrondse stationaire
opslagtank met koolzuur, lucht, argon,
helium of stikstof, de leidingen en het
vulpunt zijn ontoegankelijk opgesteld
voor onbevoegden.¶
7. De opstelling van de
bovengrondse stationaire opslagtank
met zuurstof voldoet aan hoofdstuk 4
van de PGS 9, met uitzondering van
voorschrift 4.3.4.2.¶
8. Het eerste tot en met zevende lid
zijn niet van toepassing op stationaire
opslagtanks met een inhoud van
maximaal 300 liter.¶
9. In afwijking van het derde lid,
onder b, kan het bevoegd gezag voor
een bovengrondse stationaire
opslagtank met koolzuur, lucht, argon,
helium of stikstof van meer dan 10
kubieke meter bij maatwer kvoorschrift
een kleinere afstand ten opzichte van
de erfscheiding voorschrijven.

§ 4.1.3.3.

Opslaan van propeen

Artikel 4.20a
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan voldoet de opslag van
propeen aan het tw eede tot en met het zevende lid.

2.

Een opslagtank met propeen is, voor zover van toepass ing, in overeenstemming met het
Warenw etbesluit drukapparatuur en voldoet aan de hoofdstukken 2 en 4, met uitzondering van de
paragraf en 4.3 en 4.4 en aan de hoof dstukken 5 en 6 van PGS 19, met dien verstande dat een
brandmuur niet is toegestaan.

3.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift bepalen dat een brandmuur is toegestaan indien
redelijkerw ijs niet kan w orden voldaan aan de interne veiligheidsaf standen uit de PGS 19. De
brandmuur voldoet aan de paragraf en 4.2.4 tot en met 4.2.7 en de voorschrif ten 4.8.5, 4.8.7 van
de PGS 19.

4.

Een opslagtank met propeen met toebehoren, leidingen en andere installatieonderdelen w ordt
gekeurd, herkeurd en onderhouden overeenkomstig NEN-EN 12817 en NPR 2578.

5.

Van de bevindingen van de keuringen en herkeuringen, bedoeld in het derde lid, zijn binnen de
inrichting gedagtekende verklaringen aanw ezig of op een door het bevoegd gezag te stellen
termijn beschikbaar gesteld, die zijn af gegeven door of namens degene die de keuringen of
herkeuringen heef t uitgevoerd. Deze verklaringen zijn, evenals alle relevante inf ormatie voor een
juist gebruik van de installatie en rapportages van uitgevoerd onderhoud en uitgevoerde
w erkzaamheden, opgenomen of samengevat in een installatieboek.

6.

In afw ijking van het tw eede lid is voor een opslagtank met propeen die is geïnstalleerd voor 1
januari 2016 de interne veiligheidsaf stand die gold tot die datum van toepassing indien die
af stand kleiner is dan de af stand die volgt uit de PGS 19.
In afw ijking van het tw eede en derde lid mag de af stand worden verkleind tot 3 meter voor
opslagtanks die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2016, als er een brandmuur is geplaatst conf orm
CPR 11-2 voorschrif t 8.1.5 of als voor die datum met een berekening is aangetoond dat de
w armtestraling op de opslagtank ten hoogste 10 kW per vierkante meter bedraagt.

7.

§ 4.1.4

Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen

Artikel 4.6a
Deze paragraaf is van toepassing op het parkeren van vervoerseenheden met stoffen of voorwerpen,
w aarvan het vervoer volgens het ADR is verboden of slechts onder daarin opgenomen voorw aarden is
toegestaan, dan wel stoffen, materialen en voorw erpen aangeduid in de International Maritime
Dangerous Goods Code.
Artikel 4.7
1.

De af stand tussen een geparkeerde vervoerseenheid met gev aarlijke stoffen en een woning van
derden bedraagt ten minste 20 meter. Deze af stand wordt gemeten vanaf de rand van de
vervoerseenheid tot de gevel van de woning.

2.

In een geparkeerde vervoerseenheid met gevaarlijke stof fen zijn gevaarlijke stoffen van
verpakkingsgroep I en gevaarlijke stoffen van de klasse ADR 1 of 6.2, met uitzondering van
categorie I3 en I4 niet aanw ezig.
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3.

Het eerste en het tw eede lid zijn niet van toepassing op het opstellen van vervoerseenheden met
gevaarlijke stof fen in verband met aanmelden of andere formaliteiten, of op het opstellen van
vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen voor het verrichten van laad- of loshandelingen.

4.

Met betrekking tot het parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen wordt ten behoeve
van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan wel voor zover
dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat
ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste voldaan aan de bij
ministeriële regeling te stellen eisen

§ 4.1.4.

Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen

Artikel 4.21
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan zijn bij het parkeren van
vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen ten minste de binnen de inrichting geparkeerde
vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen niet toegankelijk voor onbevoegden.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op het opstellen van vervoerseenheden met gevaarlijke
stof fen in verband met aanmelden of andere f ormaliteiten, of op het opstellen van
vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen voor het verrichten van laad- of loshandelingen.

§ 4.1.5.

Gebruik of opslag van bepaalde organische peroxiden

Artikel 4.8
Deze paragraaf is van toepassing op:
a. het opslaan van stoffen van ADR klasse 5.2 behorend tot type C, D, E of F, w aarvoor volgens het
ADR temperatuurbeheersing niet vereist is, in een hoeveelheid van ten hoogste 1.000 kilogram
per opslagvoorziening en in LQ-verpakking;
b. het opslaan van stoffen van ADR klasse 5.2 behorend tot type D, E of F, w aarvoor ingevolge het
ADR temperatuurbeheersing niet is vereist, in een hoeveelheid van ten hoogste 1.000 kilogram
per opslagvoorziening, in een verpakking niet zijnde LQ en voor zover het desinfectiemiddelen
betref t of de opslag plaatsvindt bij een inrichting w aar rubber of kunststof wordt verwerkt;
c. het gebruik van stof fen van ADR klasse 5.2 behorend tot type D, E of F, w aarvoor ingevolge het
ADR temperatuurbeheersing niet is vereist, als desinfectiemiddel of bij een inrichting w aar rubber
of kunststof wordt verwerkt.
Artikel 4.9
Het gebruik of de opslag in verpakking van stoffen van ADR klasse 5.2 type C tot en met F als
bedoeld in artikel 4.8 voldoet ten behoeve van:
a. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat
niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat
ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, en
b. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 4.10 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 4.11 [Vervallen per 01-01-2011]
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Verwijderd: het gebruik of de opslag
in verpakking van stoffen van

Verwijderd: , voor zover de opslag
plaatsvindt bij een inrichting waar
rubber of kunststof wordt verwerkt en
waarvoor volgens het ADR
temperatuurbeheersing niet is vereist,
in een hoeveelheid van ten hoogste
1.000 kilogram per opslagvoorziening
en in een verpakking niet zijnde LQ,
en
Verwijderd: bij een inrichting waar
rubber of kunststof wordt verwerkt en
waarvoor volgens het ADR
temperatuurbeheersing niet is vereist.

Artikel 4.12 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 4.13 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 4.14 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 4.15 [Vervallen per 01-01-2011]
§ 4.1.6 [Vervallen per 01-01-2013]
§ 4.1.5.

Gebruik of opslag van bepaalde organische peroxiden.

Artikel 4.22
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan
w el, voor zover dat niet mogelijk, is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de
omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, bedoeld
in artikel 4.9 van het besluit, voldoet de opslag in verpakking van stoffen van ADR klasse 5.2 type
C of het gebruik of de opslag in verpakking van stoffen van ADR klasse 5.2, type D tot en met F,
bedoeld in artikel 4.8 van het besluit, aan de artikelen 4.23 tot en met 4.27.

2.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 4.9
van het besluit, voldoet de opslag in verpakking van stoffen van ADR klasse 5.2 type C of het
gebruik of de opslag in verpakking van stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F als
bedoeld in artikel 4.8 van het besluit, aan de artikelen 4.23, 4.26 en 4.27.

Artikel 4.23
1.

Opslag van stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F in verpakking voldoet in elk geval aan
de voorschrif ten van de hoofdstukken 4, 7 en 10 en de voorschriften 8.1.3 tot en met 8.1.7, 8.1.9
tot en met 8.1.19 en 8.2.5 van PGS 8.

2.

Onverminderd het eerste lid w orden stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F in verpakking
in een hoeveelheid kleiner dan 30 kilogram opgeslagen in een opslagvoorziening die ten minste
voldoet aan de voorschrif ten 5.4.1, 5.4.3 tot en met 5.4.6, 5.4.8 tot en met 5.4.10 en 5.4.12 van
PGS 8.

3.

Onverminderd het eerste lid w orden stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F in verpakking
in een hoeveelheid vanaf 30 kilogram en kleiner dan 150 kilogram opgeslagen in een
opslagvoorziening die ten minste voldoet aan de voorschriften 5.5.1 tot en met 5.5.8 en 5.5.11 tot
en met 5.5.13 van PGS 8.

4.

Onverminderd het eerste lid w orden stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F in verpakking
in een hoeveelheid vanaf 150 kilogram en kleiner dan 1.000 kilogram opgeslagen in een
opslagvoorziening die ten minste voldoet aan voorschriften 5.6.1 tot en met 5.6.11 en 5.6.15 tot
en met 5.6.19 van PGS 8.

5.

In afw ijking van het tw eede tot en met het vierde lid voldoet een dagvoorraad- of aftapruimte w aar
stof fen van ADR klasse 5.2 maximaal 72 uur voorhanden zijn aan de voorschrif ten 5.8.2 tot en
met 5.8.11 en 5.8.14 tot en met 5.8.16 van PGS 8.
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Artikel 4.24
1.

Een dagvoorraad- of aftapruimte w aar stoffen van ADR klasse 5.2 maximaal 72 uur voor handen
zijn en de opslag van stof fen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F in verpakking in een
hoeveelheid vanaf 150 kilogram is overeenkomstig hoof dstuk 7 van PGS 8 zo uitgevoerd, dat de
kans op brandoverslag zo klein mogelijk is.

2.

Aan het eerste lid w ordt in elk geval voldaan als:
a. de af stand van de opslagvoorziening tot interne objecten waar zich mensen bevinden ten
minste tien meter bedraagt; en
b. de af stand tot interne objecten waar zich over het algemeen geen mensen bevinden ten
minste vijf meter bedraagt.

Artikel 4.25
1.

Artikel 4.23 is niet van toepassing op stoffen van ADR klasse 5.2 type D, E en F, w aarvoor
volgens het ADR temperatuurbeheersing niet is vereist, indien deze stoffen worden opgeslagen
in een hoeveelheid van ten hoogste 1.000 kilogram per opslagvoorziening, in verpakking als LQ
en in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en w ordt gebruikt overeenkomstig de volgende
onderdelen van PGS 15:
a. paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2, paragraaf 3.2, met uitzondering van
voorschrift 3.2.12, en paragraaf 3.4;
b. de paragraf en 3.8 tot en met 3.20, met uitzondering van de voorschrif ten 3.10.4 en 3.10.5;
c. voorschrift 3.21.1, eerste alinea;
d. paragraaf 3.23, en
e. voorschriften 9.2.2 en 9.2.3.

2.

Stof f en van ADR klasse 5.2, type C, w aarvoor volgens het ADR temperatuurbeheersing niet is
vereist, worden opgeslagen in een hoeveelheid van ten hoogste 1.000 kilogram per
opslagvoorziening, in verpakking als LQ en in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en w ordt
gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van PGS 15:
a. paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2, paragraaf 3.2, met uitzondering van
voorschrift 3.2.12, en paragraaf 3.4;
b. de paragraf en 3.8 tot en met 3.20, met uitzondering van de voorschrif ten 3.10.4 en 3.10.5;
c. voorschrift 3.21.1, eerste alinea;
d. paragraaf 3.23, en
e. voorschriften 9.2.2 en 9.2.3.

Artikel 4.25a
1.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan het opslaan van gevaarlijke
stof fen als bedoeld in deze paragraaf, voor zover in deze paragraaf wordt verwezen naar de
voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.2.9, 3.2.10, 3.10.3 en 3.18.1 van PGS 15 en deze
voorschriften van PGS 15 voorzien in de mogelijkheid tot afw ijkende voorschriften.

2.

Indien ten aanzien van voorschrift 3.10.3 van PGS 15 toepassing w ordt gegeven aan het eerste
lid, neemt het bevoegd gezag voorschrif t 3.10.4 in acht.

Artikel 4.26
1.

Het gebruik van stof fen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F voldoet aan de voorschrif ten
8.1.4, 8.1.16 tot en met 8.1.19 en 8.2.5 van PGS 8.

2.

Het gebruik van vloeibare stof fen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F vindt plaats boven een
vloeistof dichte vloer of verharding.

283

3.

Het gebruik van vast stoffen van ADR klasse 5.2 type D tot en met F vindt plaats boven een
bodembeschermende voorziening.

4.

Indien de w erkvoorraad bestaat uit meer dan 25 liter vloeibare en tevens brandbare stoffen van
ADR klasse 5.2 type D tot en met F, staat de w erkvoorraad opgesteld boven een lekbak.

Artikel 4.27
1.

De verpakking van stof fen van ADR klasse 5.2 is tegen normale behandeling bestand en is
zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen.

2.

Het opslaan van stoffen van ADR klasse 5.2 type C tot en met F in verpakking vindt plaats boven
een bodembeschermende voorziening.

§ 4.1.7

Opslaan van vaste kunstmeststoffen

Artikel 4.16
Deze paragraaf is van toepassing op het opslaan van vaste kunstmeststoffen.
Artikel 4.17
Onverminderd paragraaf 3.4.3 wordt bij het opslaan van vaste kunstmeststoffen ten behoeve van het
voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat niet
mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one
voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling
te stellen eisen.
§ 4.2.1 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.18 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.19 [Vervallen per 01-01-2013]
§ 4.2.2 [Vervallen per 01-01-2013]

§ 4.1.7.

Opslaan van vaste kunstmeststoffen

Artikel 4.34
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, voldoet de opslag van
vaste kunstmeststoffen ten minste aan het tw eede tot en met vijf de lid.

2.

Indien in een inrichting meer dan 250 ton vaste kunstmeststoffen behorende tot de
meststof fengroep 1.1, 1.2 of 1.3 als bedoeld in PGS 7 w ordt opgeslagen, is de opslagvoorziening
bestemd voor de opslag van deze kunstmeststoffen uitgevoerd overeenkomstig:
1°. de voorschrif ten genoemd in paragraaf 4.2 met uitzondering van de voorschriften 4.2.13 en
4.2.17;
2°. de voorschrif ten genoemd in de paragrafen 5.2 en 6.1;
3°. de voorschrif ten in paragraaf 7.2.2 met uitzondering van voorschrif t 7.2.9;
4°. de voorschrif ten van de paragrafen 8.1 en 9.1 tot en met 9.3 van de PGS 7.
De opslagvoorziening bestemd voor de opslag van vaste kunstmeststoffen behorende tot de
meststof fengroep 1.2 of 1.3 voldoet tevens aan de voorschrif ten genoemd in de paragrafen 4.3
en 8.2 van PGS 7.
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3.

De opslag van nitraathoudende kunstmeststoffen in de buitenlucht is niet ongecontroleerd
toegankelijk voor onbevoegden.

4.

Aan het derde lid is voldaan indien nitraathoudende kunstmeststoffen in een af sluitbare ruimte
zijn opgeslagen. Deze ruimte is bij af w ezigheid van toezicht met slot of sleutel of op een andere
vergelijkbare w ijze af gesloten.

5.

Bij dief stal van nitraathoudende kunstmeststoffen doet de drijver van de inrichting zo spoedig
mogelijk aangif te bij de politie.

Artikel 4.35 [Vervallen per 01-01-2010

AFDELING 4.3. ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT HOUT OF KURK
§ 4.3.1

Mechanische bewerkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of
houtachtige voorwerpen

Artikel 4.20
Deze paragraaf is van toepassing op mechanische bew erkingen van hout of kurk dan wel van houten,
kurken of houtachtige voorwerpen.
Artikel 4.21
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij mechanische
bew erkingen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen, de
emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van stof klasse S gelijk is aan
of groter is dan 200 gram per uur;
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per
uur.

2.

Bij de mechanische bew erkingen van hout of kurk, dan wel van houten, kurken of houtachtige
voorw erpen worden ten behoeve van het voorkomen dan w el beperken van diffuse emissies en
het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, de bij ministeriële regeling te
bepalen maatregelen toegepast.

3.

Het eerste en tw eede lid zijn niet van toepassing op het niet beroepsmatig onderhouden en
repareren van pleziervaartuigen in de buitenlucht op de w interberging bij een jachthaven.

4.

Het eerste en tw eede lid zijn niet van toepassing, indien bij de mechanische bew erkingen van
hout of kurk in de inrichting niet meer dan 3 kubieke meter hout of kurk per jaar w ordt bew erkt.

Artikel 4.21a
Bij het verkleinen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of houtachtige voorwerpen wordt ten
behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voldaan aan de bij ministeriële
regeling te stellen eisen.

§ 4.3.1.

Mechanische bewerking van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige
voorwerpen

Artikel 4.38
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el het zoveel mogelijk beperken van dif fuse emissies,
w ordt stofklasse S dat vrijkomt bij mechanische bew erking van hout, kurk, dan wel van houten,
kurken of houtachtige voorwerpen, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de
bron af gezogen.
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2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden de
af gezogen emissies die vrijkomen bij mechanische bew erking van hout, kurk, dan wel van
houten, kurken of houtachtige voorwerpen en die naar de buitenlucht w orden afgevoerd,
bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een
gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein,
dan w el op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit en maatw erkvoorschriften stellen aan
de ligging en uitvoering van het af voerpunt van emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verander ing
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.39
Aan artikel 4.21, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a.

de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij mechanische bew erking van hout, kurk, dan wel van
houten, kurken of houtachtige voorwerpen worden gevoerd door een filtrerende afscheider, die
geschikt is om aan artikel 4.21, eerste lid van het besluit te voldoen; en

b.

de f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.

Artikel 4.39a
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het verkleinen van hout,
kurk, dan w el van houten, kurken of houtachtige voorwerpen waarbij gebruik w ordt gemaakt van een
installatie met een oliecircuit plaats boven een bodembeschermende voorziening.
§ 4.3.2

Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of
houtachtige voorwerpen

Artikel 4.21b
Deze paragraaf is van toepassing op het reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan w el van
houten, kurken of houtachtige voorwerpen.
Artikel 4.22
1.

Het is verboden om in de buitenlucht hout, kurk dan w el houten, kurken of houtachtige
voorw erpen met behulp van een nevelspuit te coaten of te lijmen dan w el met behulp van een
nevelspuit te reinigen met vluchtige organische stoffen houdende producten.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het niet mogelijk is om deze activiteiten in het
inpandige deel van de inrichting te verrichten vanwege de omvang van het te bew erken object.

Artikel 4.23
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het aanbrengen van
coating of lijmlagen de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
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a.
b.
2.

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

Het eerste lid is niet van toepassing indien het coaten op grond van artikelen 4.22, tweede lid, in
de buitenlucht plaatsvindt.

Artikel 4.24
1.

Degene die de inrichting drijf t neemt bij het reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan w el
van houten, kurken of houtachtige voorwerpen de bij ministeriële regeling gestelde
emissiereducerende maatregelen met betrekking tot vluchtige organische stoffen tenzij deze niet
kostenef fectief of technisch uitvoerbaar zijn.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het totaal verbruik van vluchtige organische stoffen bij
de in het eerste lid genoemde activiteiten minder bedraagt dan 1.000 kilogram per jaar.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op het verbruik van vluchtige organische stoffen waarvan het
in de handel brengen is gereguleerd door het Besluit organische oplosmiddelen in verven en
vernissen milieubeheer.

4.

Indien de drempelw aarden, genoemd in tabel 2.28a w orden overschreden, zijn het eerste tot en
met derde lid niet van toepassing en is af deling 2.11 van toepassing..

Artikel 4.25
Bij het reinigen, coaten of lijmen van hout, kurk dan w el houten, kurken of houtachtige voorwerpen
w orden ten behoeve van:
a. het voorkomen dan w el beperken van dif fuse emissies;
b. het voorkomen dan w el beperken van stofhinder;
c. het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht;
d. het voorkomen dan w el beperken van geurhinder;
e. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
de bij ministeriële regeling te bepalen maatregelen toegepast.
Artikel 4.26
1.

Bij het lozen van af valw ater afkomstig van het reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel
houten, kurken of houtachtige voorwerpen in een vuilw aterriool w ordt ten mins te voldaan aan het
tw eede tot en met vijf de lid.

2.

Het lozen van af valw ater, bedoeld in het eerste lid, is toegestaan indien het af valw ater niet meer
bevat dan 2 milligram lood per liter en 2 milligram zink per liter.

3.

De in eerste lid genoemde w aarden gelden voor representatieve etmaalmonsters. Voor
steekmonsters gelden een f actor drie hogere waarden.

4.

In afw ijking van het tw eede lid w ordt afvalw ater dat meer dan 3 milligram vluchtige
organohalogeenverbindingen uitgedrukt als chloor per liter in enig steekmonster bevat, niet
geloosd.

5.

Het te lozen af valw ater, bedoeld in het tw eede lid, kan op een doelmatige w ijze w orden
bemonsterd.
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§ 4.3.2.

Reinigen, coaten of lijmen van hout of kurk dan wel van houten, kurken of
houtachtige voorwerpen

Artikel 4.40
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies worden
dampen en gassen die vrijkomen bij:
a. het reinigen, coaten of lijmen van hout, kurk dan w el houten, kurken of houtachtige
voorw erpen door middel van vernevelen van vluchtige organische stoffen met een
nevelspuit;
b. het coaten van hout, kurk dan wel houten, kurken of houtachtige voorwerpen door middel
van het opbrengen van poeder;
c. het reinigen, coaten of lijmen van hout, kurk dan w el houten, kurken of houtacht ige
voorw erpen met vluchtige organische stoffen door middel van dompeling in open of
half gesloten baden, uitgezonderd de toepassing van hoogkokende stoffen;
d. het aansluitend aan voornoemde activiteiten, drogen dan wel uitharden van met vluchtige
organische stoffen behandelde materialen dan w el het mof felen van materialen die zijn
voorzien van een poedercoating, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de
bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el tot een aanvaardbaar niveau beperken van stofhinder,
w orden emissies van stofklasse S, waaronder coating-, lijm- of poederdeeltjes, die vrijkomen bij
het uitpandig coaten of lijmen van hout, kurk dan w el houten, kurken of houtachtige voorwerpen
door middel van vernevelen met een nevelspuit, voorkomen, dan w el beperkt door het treffen van
doelmatige af schermingen.

3.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden de
overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, af gezogen dampen en gassen, die naar de
buitenlucht w orden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter
van een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd
industrieterrein dan w el op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per
hectare, is gelegen.

4.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder
w orden de overeenkomstig het eerste lid, onderdelen a, c en d, af gezogen dampen en gassen,
indien deze op de buitenlucht w orden geëmitteerd:
a. ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding
gelegen gebouw en afgevoerd; of,
b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

5.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit en maatw erkvoorschriften stellen aan
de ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht bedoeld in het
derde lid.

6.

Het vierde lid is niet van toepassing indien het mogelijke ef f ect van de geuremissie van de
uittredende lucht van een af zuiginstallatie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein of een
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

7.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding van
af gezogen dampen, geuremissies die niet via de af zuiging w orden afgevoerd of vanwege
incidentele geurpieken in aanvulling op het vierde lid en overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid,
van het besluit maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot:
a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het vierde lid;
b. de situering van de af voerpijp;
c. het voorkomen of beperken van dif fuse geuremissies; of
d. het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.
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8.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden in het zevende lid onvoldoende zijn om
de overschrijding ongedaan te maken, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit
maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanw ezigheid van een ontgeuringsinstallatie
of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.

9.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het derde lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het derde lid niet toenemen en de w ijze van afvoer van
die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

10. In afw ijking van het negende lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschrif ten als bedoeld in het
vijf de lid stellen.
11. Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het vierde lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige gebouw en.
12. In afw ijking van het elf de lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
zevende en achtste lid stellen.
Artikel 4.41
Aan artikel 4.23, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a.

de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij het coaten of lijmen van hout, kurk dan w el houten,
kurken of houtachtige voorwerpen door middel van vernevelen met een nevelspuit en emissies
die vrijkomen bij het coaten door middel van het opbrengen van poeder, worden gevoerd door
een f iltrerende af scheider die geschikt is om aan artikel 4.23, eerste lid, van het besluit te
voldoen; en

b.

die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.

Artikel 4.42
1.

Ter uitvoering van artikel 4.24, eerste lid van het besluit, past degene die de inrichting drijf t:
a. bij het coaten of lijmen van hout, kurk dan w el houten, kurken of houtachtige voorwerpen:
1°. maatregelen ten aanzien van de bedrijf svoering ter voorkoming van onnodige emissie
van vluchtige organische stoffen;
2°. oplosmiddelarme producten en efficiënte applicatiemethoden toe.
b. bij het reinigen van hout, kurk dan w el houten, kurken of houtachtige voorwerpen:
1°. maatregelen ten aanzien van de bedrijf svoering ter voorkoming van onnodige emissie
van vluchtige organische stoffen;
2°. de volgende maatregelen in volgorde van opsomming toe:
i. zoveel mogelijk droog reinigen;
ii. indien reiniging niet op een droge manier kan plaatsvinden, w ordt gebruik gemaakt
van w aterige middelen;
iii. indien reiniging met w aterige middelen technisch niet uitvoerbaar is, of niet
kostenef fectief is, vindt het reinigen met organische oplosmiddelen plaats in
procesbaden, die zijn uitgevoerd als een gesloten systeem. Indien gesloten systemen
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w orden toegepast, wordt de in- en uitneemzone ten minste één minuut gesloten
gehouden na beëindiging van het gebruik van de pomp- of persluchtinstallatie, ter
beperking van de emissie naar de lucht;
iv. indien reiniging niet mogelijk is in een gesloten systeem vanw ege van technische
onuitvoerbaarheid of omdat het niet kosteneffectief is, wordt gebruik gemaakt van
hoogkokende niet-gehalogeneerde oplosmiddelen.
2.

Indien de emissiereducerende maatregelen als bedoeld in het eerste lid niet of in onvoldoende
mate zijn getrof fen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering w aarom de
maatregelen niet zijn getroffen. Bij de motivering w ordt betrokken de kosteneffectiviteit en de
technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.

Artikel 4.43
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt bij het reinigen, coaten of
lijmen van hout, kurk dan w el houten, kurken of houtachtige voorwerpen het verwerken van lakken,
verdunners en lijmen alsmede het reinigen, het chemisch ontlakken en het logen van hout, kurk of
houtachtige voorwerpen plaats boven een bodembeschermende voorziening.

AFDELING 4.4. ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT RUBBER OF KUNSTSTOF
§ 4.4.1.

Mechanische bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Artikel 4.27
Deze paragraaf is van toepassing op de mechanische bew erking van rubber, kunststof of van rubberof kunststofproducten.
Artikel 4.27a
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij de mechanische
bew erking van rubber, kunststof of van rubber- of kunststofproducten de emissieconcentratie van
stof klasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur, en
b. 50 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S kleiner is
dan 200 gram per uur.

2.

Bij mechanische bew erking van rubber, kunststof of van rubber- of kunststofproducten wordt ten
behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het beperken van dif f use
emissies en het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht voldaan aan de bij
ministeriële regeling gestelde eisen.

3.

Het eerste en tw eede lid zijn niet van toepassing op het niet beroepsmatig onderhouden en
repareren van pleziervaartuigen in de buitenlucht bij een jachthaven.

4.

Het eerste en tw eede lid zijn niet van toepassing indien bij de mechanische bew erkingen van
rubber, kunststof, rubber- of kunststofproducten in de inrichting niet meer dan 3 kubieke meter
rubber, kunststof, rubber- of kunststofproducten per jaar wordt bew erkt.

Artikel 4.27b
Bij het verkleinen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten wordt ten behoeve van het
realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde
eisen.
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§ 4.4.1.

Mechanische bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Artikel 4.44
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies als
bedoeld in artikel 4.27a, tw eede lid, van het besluit w ordt stofklasse S dat vrijkomt bij
mechanische bew erking van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten, voor zover dat
redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht als bedoeld in
artikel 4.27a, tw eede lid, van het besluit, w orden de afgezogen emissies die vrijkomen bij
mechanische bew erking van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten die naar de
buitenlucht w orden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter
van een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd
industrieterrein dan w el op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per
hectare, is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit en maatw erkvoorschriften st ellen aan
de ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, als bedoeld in
het tw eede lid.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.45
Aan artikel 4.27a, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij mechanisc he bew erking van rubber, kunststof of
rubber- of kunststofproducten worden gevoerd door een filtrerende afscheider die geschikt is om
aan artikel 4.27a, eerste lid, van het besluit te voldoen, en
b. die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.
Artikel 4.45a
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 4.27b,
van het besluit, vindt het shredderen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten waarbij
gebruik w ordt gemaakt van een installatie met een olie- of koelvloeistof circuit plaats boven een
bodembeschermende voorziening.
§ 4.4.2.

Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten.

Artikel 4.27c
Deze paragraaf is van toepassing op het reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber - of
kunststofproducten.

291

Artikel 4.28
1.

Het is verboden om in de buitenlucht rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten met
behulp van een nevelspuit te coaten of te lijmen dan w el met behulp van een nevelspuit te
reinigen met vluchtige organische stoffen houdende producten.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het niet mogelijk is om deze activiteiten in het
inpandige deel van de inrichting te verrichten vanwege de omvang van het te bew erken object.

Artikel 4.29
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het aanbrengen van
coating of lijmlagen de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur, en
b. 50 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S kleiner is
dan 200 gram per uur.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het coaten op grond van artikel 4.28, tw eede lid, in de
buitenlucht plaatsvindt.

Artikel 4.30
1.

Degene die de inrichting drijf t neemt bij het reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of
rubber- of kunststofproducten de bij ministeriële regeling gestelde emissiereducerende
maatregelen met betrekking tot vluchtige organische stoffen tenzij deze niet kosteneffectief of
technisch uitvoerbaar zijn.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het totaal verbruik van vluchtige organische stoffen bij
de in het eerste lid genoemde activiteiten minder bedraagt dan 1.000 kilogram per jaar.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op het verbruik van vluchtige organische stoffen waarvan het
in de handel brengen is gereguleerd door het Besluit organische oplosmiddelen in verven en
vernissen milieubeheer.

4.

Indien de drempelw aarden, genoemd in tabel 2.28a w orden overschreden, zijn het eerste tot en
met derde lid niet van toepassing en is af deling 2.11 van toepassing.

Artikel 4.31
Bij het reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten worden ten
behoeve van:
a. het voorkomen dan w el beperken van dif fuse emissies;
b. het voorkomen dan w el beperken van stofhinder;
c. het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht;
d. het voorkomen dan w el beperken van geurhinder;
e. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
de bij ministeriële regeling te bepalen maatregelen toegepast.

§ 4.4.2.

Reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten

Artikel 4.46
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies als
bedoeld in artikel 4.31 van het besluit w orden dampen en gassen die vrijkomen bij:
a. het reinigen, coaten of lijmen van kunststof en kunststof producten door middel van
vernevelen van vluchtige organische stoffen met een nevelspuit;
b. het coaten van kunststof en kunststof producten door middel van het opbrengen van poeder;
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c.

d.

het reinigen, coaten of lijmen van kunststof en kunststof producten met vluchtige organische
stof fen door middel van dompeling in open of half gesloten baden, uitgezonderd de
toepassing van hoogkokende stoffen;
het aansluitend aan voornoemde activiteiten, drogen dan wel uitharden van met vluchtige
organische stoffen behandelde materialen dan w el het mof felen van materialen die zijn van
voorzien van een poedercoating, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de
bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het voorkomen, dan w el tot een aanvaardbaar niveau beperken van stofhinder
als bedoeld in artikel 4.31 van het besluit, w orden emissies van st ofklasse S, waaronder coating-,
lijm- of poederdeeltjes, die vrijkomen bij het uitpandig coaten en lijmen van kunststof en kunststof
producten door middel van vernevelen met een nevelspuit, voorkomen, dan w el beperkt door het
tref fen van doelmatige af schermingen.

3.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht als bedoeld in
artikel 4.31 van het besluit, w orden de overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, af gezogen
dampen en gassen, die naar de buitenlucht w orden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht
af gevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een
gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan w el op een bedrijventerrein met minder
dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.

4.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder
als bedoeld in artikel 4.31 van het besluit w orden de overeenkomstig het eerste lid onderdelen a,
c en d, af gezogen dampen en gassen, die op de buitenlucht w orden geëmitteerd:
a. ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding
gelegen gebouw en afgevoerd; of
b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

5.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
derde lid.

6.

Het vierde lid is niet van toepassing indien het mogelijke ef f ect van de geuremissie van de
uittredende lucht van een af zuiginstallatie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein of een
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

7.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding van
af gezogen dampen, geuremissies die niet via de af zuiging w orden afgevoerd of incidentele
geurpieken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit in aanvulling op het vierde lid
maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot:
a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het vierde lid;
b. de situering van de af voerpijp;
c. het voorkomen of beperken van dif fuse geuremissies; of
d. het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

8.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het zevende lid onvoldoende
zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het
besluit maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanw ezigheid van een
ontgeuringsinstallatie of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.
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9.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het derde lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het derde lid niet toenemen en de w ijze van afvoer van
die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

10. In afw ijking van het negende lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschrif ten als bedoeld in het
vijf de lid stellen.
11. Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het vierde lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige gebouw en.
12. In afw ijking van het elf de lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
zevende en achtste lid stellen.
Artikel 4.47
Aan artikel 4.29, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a.

de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij het coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubberof kunststofproducten door middel van vernevelen met een nevelspuit en de emissies die
vrijkomen bij het coaten door middel van het opbrengen van poeder, worden afgezogen en
w orden gevoerd door een filtrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 4.29, eerste lid, van
het besluit te voldoen; en

b.

die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.

Artikel 4.48
1.

Ter uitvoering van artikel 4.30, eerste lid, van het besluit, past degene die de inrichting drijf t:
a. bij het coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten:
1°. maatregelen ten aanzien van de bedrijf svoering ter voorkoming van onnodige emissie
van vluchtige organische stoffen;
2°. oplosmiddelarme producten en efficiënte applicatiemethoden toe;
b. bij het reinigen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten:
1°. maatregelen ten aanzien van de bedrijf svoering ter voorkoming van onnodige emissie
van vluchtige organische stoffen;
2°. de volgende maatregelen in volgorde van opsomming toe:
i. zoveel mogelijk droog reinigen;
ii. indien reiniging niet op een droge manier kan plaatsvinden, w ordt gebruik gemaakt
van w aterige middelen;
iii. indien reiniging met w aterige middelen technisch niet uitvoerbaar is, of niet
kostenef fectief is, vindt het reinigen met organische oplosmiddelen plaats in
procesbaden die zijn uitgevoerd als een zogenaamd gesloten systeem. Indien
gesloten systemen w orden toegepast, wordt de in- en uitneemzone ten minste één
minuut gesloten gehouden na beëindiging van het gebruik van de pomp- of
persluchtinstallatie, ter beperking van de emissie naar de lucht;
iv. indien reiniging niet mogelijk is in een gesloten systeem, om redenen van technische
uitvoerbaarheid of kosteneffectiviteit, wordt gebruik gemaakt van hoogkokende niet gehalogeneerde oplosmiddelen.
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2.

Indien de emissiereducerende maatregelen als bedoeld in het eerste lid niet of in onvoldoende
mate zijn getrof fen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering w aarom de
maatregelen niet zijn getroffen. Bij de motivering w ordt betrokken de kosteneffectiviteit en de
technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.

Artikel 4.49
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 4.31 van
het besluit vindt bij het reinigen, coaten of lijmen van rubber, kunststof of rubber- of
kunststofproducten het verwerken van lakken, verdunners en lijmen alsmede het reinigen, het
chemisch ontlakken en het logen van rubber, kunststof of rubber- of kunststofproducten plaats boven
een bodembeschermende voorziening.

§ 4.4.3.

Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber,
thermoplastisch kunststof of polyesterhars

Artikel 4.31a
Deze paragraaf is van toepassing op het wegen of mengen van rubbercompounds of op het
verw erken van rubber, thermoplastisch kunststof of polyesterhars.
Artikel 4.31b
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het w egen of mengen
van rubbercompounds de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur, en
b. 50 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S kleiner is
dan 200 gram per uur.

2.

Onverminderd artikel 2.5 en 2.6 is bij het w egen of mengen van rubbercompounds of het
verw erken van rubber of thermoplastisch kunststof de emissie van stoffen die onder een
minimalisatieverplichting vallen, niet meer dan 0,05 milligram per normaal kubieke meter, indien
de massastroom van stoffen met een minimalisatieverplichting meer bedraagt dan 0,15 gram per
uur.

3.

Bij ministeriële regeling w orden stoffen als bedoeld in het tw eede lid aangew ezen.

4.

Bij het w egen of mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber, thermoplastisch
kunststof of polyesterhars wordt ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet
mogelijk is het beperken van dif f use emissies en het doelmatig verspreiden van emissies naar de
buitenlucht voldaan aan de bij ministeriële r egeling gestelde eisen.

Artikel 4.31c
Bij het verw erken van polyesterhars wordt ten behoeve van het voorkomen of voor zover dat niet
mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van de geurhinder, voldaan aan de bij
ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 4.31d
Bij het mengen van rubbercompounds, het verwerken van rubber of thermoplastisch kunststof of het
verw erken van polyesterhars, wordt ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar
bodemrisico voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
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§ 4.4.3.

Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber,
thermoplastisch kunststof of polyesterhars

Artikel 4.49a
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el het zoveel mogelijk beperken van dif fuse emissies als
bedoeld in artikel 4.31b, vierde lid, van het besluit w ordt stofklasse S die vrijkomt bij het w egen of
mengen van rubbercompounds, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron
af gezogen.

2.

Ten behoeve van een doelmatige verspreiding van emissies naar de buitenlucht als bedoeld in
artikel 4.31b, vierde lid, van het besluit w orden emissies die vrijkomen bij het w egen of mengen
van rubbercompounds of het verwerken van rubber, thermoplastische kunststof of polyesterhars,
voor zover die w orden afgezogen, bovendaks en omhoog gericht naar de buitenlucht af gevoerd,
indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig
gebouw op een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig
gebouw per hectare, is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan, in het belang van de luchtkw aliteit en , maatw erkvoorschriften stellen
aan de ligging en uitvoering van het af voerpunt van emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

Artikel 4.49b
Aan artikel 4.31b, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij het w egen of mengen van rubbercompounds worden
gevoerd door een f iltrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 4.31b, eerste lid, van het
besluit te voldoen, en
b. die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.
Artikel 4.49c
1.

Stof f en als bedoeld in het 4.31b, tw eede lid, van het besluit, die bij het mengen van
rubbercompounds of het verwerken van rubber of thermoplastische kunststof worden toegepast
en in ieder geval onder een minimalisatieverplichting vallen, zijn:
a. benzyl butyl f talaat (BBP);
b. dibutyl f talaat (DBP);
c. di-ethyl hexyl f talaat (DEHP);
d. di-isobutyl f talaat (DIBP).

2.

Op de stoffen, bedoeld in het eerste lid, is het bepaalde in de EG-verordening registratie,
evaluatie en autorisatie van chemische stoffen onverminderd van toepassing.

Artikel 4.49d
1.

Ten behoeve van het voorkomen of , voor zover dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar
niveau beperken van de geurhinder, bedoeld in artikel 4.31c van het besluit, past degene die de
inrichting drijf t de volgende emissiereducerende maatregelen met betrekking tot styreen toe,
tenzij deze niet kostenef fectief of niet technisch uitvoerbaar zijn:
a. toepassen van harsen met additieven die verdamping van styreen bij het uitharden
beperken;
b. toepassen van harsen met een verlaagd styreengehalte;
c. toepassen van harsen waarin styreen deels is vervangen door dicyclopentadieen;
d. spuittechnieken zonder persluchtondersteuning;
e. toepassen van een lagedruk polyesterharsopbrengsysteem;
f . overschakelen op een gesloten malsysteem;
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g.
h.
i.
j.

overschakelen op een vacuümf oliesysteem;
af dekken van emmers en vaten;
toepassen van gesloten leidingssystemen voor oplosmiddelen en hars; en
toepassen van een nageschakelde techniek zoals cryocondensatie, thermische of
katalytische naverbranding, een bioreactor of een zuurstofradicaalgenerator.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien degene die de inrichting drijf t aantoont dat de
geurhinder beperkt blijf t tot een aanvaardbaar niveau of dat het mogelijke ef fect van de
styreenemissie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder
dan één geurgevoelig object per hectare.

3.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat bij het verw erken van polyesterhars ondanks de
maatregelen, bedoeld in het eerste lid, de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatw erkvoorschriften stellen met
betrekking tot:
a. het niet in de buitenlucht verw erken van polyesterhars,
b. de situering van de af voerpijp,
c. het voorkomen of beperken van dif fuse emissies, of
d. het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

4.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat bij het verw erken van polyesterhars ondanks de
maatregelen bedoeld in het eerste lid, de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt en de
uitoef ening van bevoegdheden, bedoeld in het derde lid, onvoldoende ef f ect hebben om de
overschrijding ongedaan te maken, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit
maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanw ezigheid van een ontgeuringsinstallatie
of een grotere afvoerhoogte van de bij het verw erken van polyesterhars vrijkomende gassen en
dampen.

Artikel 4.49e
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel
4.31d van het besluit vindt het:
a. mengen van rubbercompounds;
b. verw erken van rubber of thermoplastisch kunststof waarbij gebruik w ordt gemaakt van een
installatie met een olie- of koelvloeistof circuit, of
c. verw erken van polyesterhars, waaronder tevens wordt verstaan het reinigen van de daarbij
gebruikte apparatuur,

plaats boven een bodembeschermende voorziening.
2.
Bij de aanleg van de bodembeschermende voorziening voor het mengen van
rubbercompounds, bedoeld in het eerste lid, onder a, w ordt bijzondere aandacht besteed aan toevoeren af tappunten van de menginstallatie.

AFDELING 4.5. ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT METAAL
§ 4.5.1.

Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking
van m etalen.

Artikel 4.31e
Deze paragraaf is van toepassing op spaanloze, verspanende of thermische bew erking of
mechanische eindaf w erking van metalen.
Artikel 4.32
1.

Het is verboden om in de buitenlucht verspanende of thermische bew erkingen of mechanische
eindaf w erking van metalen uit te voeren.
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2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het niet mogelijk is om in het inpandig deel van de
inrichting verspanende of thermische bew erkingen of mechanische eindafwerking van metalen uit
te voeren vanw ege het volume of het gew icht van het te bew erken object.

3.

Bij het uitvoeren van f ijnverspanende bewerkingen aan metalen in de buitenlucht w ordt ten
behoeve van het voorkomen van stofhinder voldaan aan bij ministeriële regeling te stellen eisen.

Artikel 4.33
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij smeden, shredderen,
droogverspanende bew erkingen, thermische bew erkingen en bij mechanische eindaf w erking van
metalen, de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur; en
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per
uur.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de w erkzaamheden op grond van de artikelen 4.32,
tw eede lid, of 4.86 in de buitenlucht w orden verricht.

Verwijderd: vijfde

Artikel 4.34
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij droogverspanende
bew erkingen, thermische bew erkingen en bij mechanische eindaf w erking van roestvast staal, de
emissieconcentratie van chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, niet meer dan 0,1
milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van chroom VI-verbindingen naar
de lucht, berekend als chroom, meer bedraagt dan 0,5 gram per uur.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de w erkzaamheden op grond van de artikelen 4.32,
tw eede lid, of 4.86 in de buitenlucht w orden verricht.

Verwijderd: vijfde

Artikel 4.35
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het snijden van koper:
a. de emissieconcentratie van koperverbindingen berekend als koper, niet meer dan 5
milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van koperverbindingen naar de
lucht berekend als koper, meer bedraagt dan 10 gram per uur;
b. de emissieconcentratie van koperrook berekend als koper, niet meer dan 0,5 milligram per
normaal kubieke meter indien de massastroom van koperrook naar de lucht berekend als
koper, meer bedraagt dan 2,5 gram per uur.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de w erkzaamheden op grond van artikel 4.32, tw eede
lid, in de buitenlucht w orden verricht.

Artikel 4.36
Bij verspanende bew erkingen waar metaalbew erkingsvloeistoffen worden verneveld of verdampt
w orden maatregelen getroffen om zichtbare verspreiding van druppels en nevels die vrijkomen bij
verspanende bew erkingen waarbij bew erkingsvloeistoffen worden gebruikt, in de buitenlucht te
voorkomen.
Artikel 4.37
Bij het smeden, droogverspanende bewerkingen, thermische bew erking en mechanische
eindaf w erking van metalen w orden ten behoeve van het voorkomen dan w el beperken van diffuse
emissies en het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht de bij ministeriële regeling te
bepalen maatregelen toegepast.
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Artikel 4.38
Bij spaanloze, verspanende of thermische bew erkingen of mechanische eindafwerking van metalen
w ordt ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, voldaan aan de bij
ministeriële regeling te stellen eisen.

§ 4.5.1.

Spaanloze, verspanende of thermische bewerking of mechanische eindafwerking
van m etalen

Artikel 4.50
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies, worden
stof en rook die vrijkomen bij smeden, droogverspanende bewerkingen, thermische bew erkingen
en mechanische eindaf w erking van metalen, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig
aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden voor zover
het af gezogen emissies betreft, die vrijkomen bij smeden, droogverspanende bewerkingen,
thermische bew erkingen en mechanische eindafw erking van metalen en die naar de buitenlucht
w orden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een
emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd
industrieterrein dan w el op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per
hectare, is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Indien vanw ege het volume of het gew icht van het te bew erken object, bedoeld in artikel 4.32,
tw eede lid, van het besluit, het uitvoeren van fijnverspanende bew erkingen aan metalen in de
buitenlucht plaatsvindt, w orden emissies die hierbij in de buitenlucht vrijkomen voorkomen, dan
w el beperkt door het toepassen van doelmatige stof arme technieken, tenzij dit redelijkerw ijs niet
mogelijk is.

5.

Indien het toepassen van doelmatige stof arme technieken als genoemd in het vierde lid
redelijkerw ijs niet mogelijk is, w orden de emissies van stof die vrijkomen bij het uitvoeren van
f ijnverspanende bew erkingen aan metalen in de buitenlucht, gereduceerd door het plaatsen van
een doelmatige omkapping van geschikt materiaal.

6.

Ten aanzien van het zoveel mogelijk voorkomen, dan w el tot een aanvaardbaar niveau beperken
van stof hinder bij het uitvoeren van fijnverspanende bew erkingen aan metalen in de buitenlucht,
kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften stellen ter uitw erking van het vierde en vijf de lid.

7.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

8.

In afw ijking van het zevende lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.51
Aan artikel 4.33, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
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a.

de af gezogen emissies die vrijkomen bij het smeden, droogverspanende bewerkingen,
thermische bew erkingen en mechanische eindafw erking van metalen, w orden gevoerd door een
f iltrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 4.33, eerste lid, van het besluit te voldoen; en

b.

die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.

Artikel 4.52
Aan artikel 4.34, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a.

de af gezogen emissies die vrijkomen bij droogverspanende bewerkingen, thermische
bew erkingen en mechanische eindafw erking van roestvast staal, worden gevoerd door een
f iltrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 4.34, eerste lid, van het besluit te voldoen; en

b.

die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.

Artikel 4.53
Aan artikel 4.35, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a.

de af gezogen emissies die vrijkomen bij het snijden van koper w orden gevoerd door een
f iltrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 4.35, eerste lid, van het besluit te voldoen; en

b.

die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.

Artikel 4.54
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vinden verspanende,
spaanloze en thermische bew erkingen en mechanische eindafw erkingen van metalen, w aarbij
vloeibare bodembedreigende stof fen worden gebruikt, en het mechanisch verkleinen van metalen
w aarbij gebruik w ordt gemaakt van een installatie met een oliecircuit plaats boven een
bodembeschermende voorziening.

§ 4.5.2

Lassen van metalen

Artikel 4.38a
Deze paragraaf is van toepassing op het lassen van metalen
Artikel 4.39
1.

Het is verboden om in de buitenlucht lasw erkzaamheden te verrichten.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het niet mogelijk is om in het inpandig deel van de
inrichting te lassen vanw ege de omvang van het te lassen object.

Artikel 4.40
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij lasw erkzaamheden
behorend tot de klassen III tot en met VII, de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur; en
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per
uur.

2.

Bij ministeriële regeling w ordt de indeling van lasw erkzaamheden in klassen, bedoeld in het
eerste lid, vastgesteld.
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3.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de lasw erkzaamheden op grond van de artikelen 4.39,
tw eede lid, of 4.86 in de buitenlucht w orden verricht.

Artikel 4.41
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het lassen van roestvast
staal of Berylliumlegeringen de emissieconcentratie van:
a. chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, niet meer dan 0,1 milligram per normaal
kubieke meter, indien de massastroom van chroom VI-verbindingen naar de lucht, berekend
als chroom, meer bedraagt dan 0,5 gram per uur ; en
b. berylliumverbindingen, berekend als beryllium, niet meer dan 0,05 milligram per normaal
kubieke meter indien de massastroom van berylliumverbindingen naar de lucht, berekend
als Beryllium, meer bedraagt dan 0,15 gram per uur.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de lasw erkzaamheden op grond van de artikelen 4.39,
tw eede lid, of 4.86 in de buitenlucht w orden verricht.
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Artikel 4.42
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het lassen van
materialen die geverf d zijn met loodmenie de emissieconcentratie van loodverbindingen,
berekend als lood, niet hoger dan 0,5 milligram per normaal kubieke meter, indien de
massastroom van loodverbindingen naar de lucht, berekend als lood, meer bedraagt dan 2,5
gram per uur.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de lasw erkzaamheden op grond van de artikelen 4.39,
tw eede lid, of 4.86 in de buitenlucht w orden verricht.

Artikel 4.43
Bij het lassen van metalen w orden ten behoeve van het voorkomen dan w el beperken van diffuse
emissies en het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht de bij ministeriële regeling te
bepalen maatregelen toegepast.

§ 4.5.2.

Lassen van metalen

Artikel 4.54a
Bij het lassen van metalen w ordt de volgende klassenindeling, bedoeld in artikel 4.40, tw eede lid, van
het besluit, aangehouden:
a. Klasse I en II:
TIG-lassen, plasmalassen, druklassen, autogeen lassen en onder poederlassen van alle
materialen met uitzondering van geverfde materialen.
b. Klasse III:
Lassen met beklede elektroden van alle materialen met uitzondering van roestvast staal,
beryllium-en vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen;
MAG-lassen met gevulde draad van alle materialen met uitzondering van roestvast staal en
geverf de materialen;
MIG/MAG-lassen met massieve draad van alle materialen met uitzondering van koper -,
beryllium- en vanadiumlegeringen en met uitzondering van geverfde materialen.
c. Klasse IV:
Het lassen van geverfde materialen (met uitzondering van loodmenie) met behulp van één van de
volgende technieken:
TIG-lassen (met uitzondering van aluminium), plasmalassen, druklassen, autogeenlassen,
onder poeder lassen;
Lassen met beklede elektroden, MAG-lassen met gevulde draad en MIG/MAG-lassen met
massieve draad.
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d.

Klasse V, VI en VII:
Lassen met beklede elektroden, van de materialen: roestvast staal, vanadiumlegeringen en
berylliumlegeringen;
MAG-lassen met gevulde draad van de materialen: roestvast staal;
Lassen met gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad;
MIG-lassen met gevulde draad of massieve draad van de materialen: koperlegeringen en
beryllium- en vanadiumlegeringen;
Lassen met gevulde draad van de materialen: ongelegeerd en gelegeerd staal;
Lassen van de materialen: geverf d staal met loodmenie.

Artikel 4.55
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies, worden
stof en rook die vrijkomen bij het lassen van metalen behorend tot klasse III bij een verbruik van
meer dan 6.500 kilogram lastoevoegmateriaal en -elektroden per jaar, en klasse V, VI en VII,
voor zover het activiteiten betreft zoals bedoeld in artikel 4.56 vijf de lid, bij een verbruik van meer
dan 200 kilogram lastoevoegmateriaal en overige activiteiten klasse IV tot en met VII, voor zover
dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, wordt voor zover
het af gezogen lasrook vanwege het lassen van metalen betreft, die naar de buitenlucht wordt
af gevoerd, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een
emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd
industrieterrein, dan wel op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per
hectare is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.56
1.

Aan de artikelen 4.40, eerste lid, 4.41, eerste lid, en 4.42, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder
geval voldaan indien de af gezogen lucht afkomstig van alle klassen lasw erkzaamheden w ordt
gerecirculeerd.

2.

Bij lasw erkzaamheden klasse III w ordt aan artikel 4.40, eerste lid, van het besluit in ieder geval
voldaan indien per jaar niet meer dan 6.500 kilogram lastoevoegmateriaal en -elektroden w ordt
verbruikt. Op verzoek van het bevoegd gezag wordt aangetoond wat het jaarverbruik is aan
lastoevoegmateriaal en -elektroden.

3.

Bij lasw erkzaamheden klasse III w ordt aan artikel 4.40, eerste lid, van het besluit in ieder geval
voldaan indien:
a. de af gezogen lasrook die vrijkomt voordat deze wordt afgevoerd, wordt gevoerd door een
f iltrerende afscheider of elektrostatisch filter, die geschikt is om aan artikel 4.40, eerste lid,
van het besluit te voldoen; en
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b.

die f iltrerende af scheider of het elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud verkeert,
deze periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt
schoongemaakt en vervangen.

4.

Indien bij lasw erkzaamheden klasse IV niet w ordt gerecirculeerd als bedoeld in het eerste lid,
w ordt in ieder geval aan artikel 4.40, eerste lid, van het besluit voldaan, indien:
a. de af gezogen lasrook die vrijkomt, voordat deze wordt afgevoerd, wordt gevoerd door een
f iltrerende afscheider of elektrostatisch filter die geschikt is om aan artikel 4.40, eerste lid,
van het besluit te voldoen; en
b. die f iltrerende af scheider of elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud verkeert, deze
periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt
schoongemaakt en vervangen.

5.

Bij lasw erkzaamheden klasse V, VI en VII w aarbij roestvast gelast wordt met beklede elektroden
of met MAG gevulde draad, of indien andere materialen gelast w orden met gelegeerde elektrode
of met gelegeerde gevulde draad, w ordt aan de artikelen 4.40, eerste lid, en 4.41, eerste lid, van
het besluit in ieder geval voldaan indien per jaar niet meer dan 200 kilogram lastoevoegmateriaal
en -elektroden w ordt gebruikt. Op verzoek van het bevoegd gezag wordt aangetoond wat het
jaarverbruik is aan lastoevoegmateriaal en -elektroden.

6.

Bij lasw erkzaamheden klasse V, VI en VII w aarbij roestvast staal gelast wordt met beklede
elektroden of met MAG gevulde draad, of indien andere materialen gelast w orden met
gelegeerde elektrode of met gelegeerde gevulde draad, w ordt aan de artikelen 4.40, eerste lid en
4.41, eerste lid, van het besluit in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen lasrook die vrijkomt voordat deze wordt afgevoerd, wordt gevoerd door een
f iltrerende afscheider of elektrostatisch filter die geschikt is om aan de artikelen 4.40, eerste
lid, en 4.41, eerste lid, van het besluit te voldoen; en
b. die f iltrerende af scheider of het elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud verkeert,
deze periodiek w ordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt
schoongemaakt en vervangen.

7.

Bij lasw erkzaamheden klasse V, VI en VII, w aarbij met loodmenie geverf d staal wordt gelast en
niet w ordt gerecirculeerd als bedoeld in het eerste lid, w ordt in ieder geval aan de artikelen 4.40,
eerste lid, en 4.41, eerste lid, van het besluit voldaan indien:
a. de af gezogen emissies van lood- en loodverbindingen die vrijkomen bij het lassen van met
loodmenie geverf d staal worden gevoerd door een f iltrerende afscheider of elektrostatisch
f ilter die geschikt is om aan artikel 4.42, eerste lid, van het besluit te voldoen; en
b.
die f iltrerende af scheider of het elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud verkeert,
deze periodiek w ordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt
schoongemaakt en vervangen.
§ 4.5.3

Solderen van metalen

Artikel 4.43a
Deze paragraaf is van toepassing op het solderen van metalen.
Artikel 4.44
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij solderen de
emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur; en
b. niet meer dan 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan
200 gram per uur.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op zachtsolderen indien het jaarverbruik van soldeermiddel
minder bedraagt dan 250 ton.
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Artikel 4.45
Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij hardsolderen met
cadmiumhoudend soldeermiddel de emissieconcentratie van cadmium en cadmiumverbindingen, niet
meer dan 0,05 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van cadmium en
cadmiumverbindingen naar de lucht meer bedraagt dan 10 gram per uur.
Artikel 4.46
Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij solderen met vloeimiddelen
die leiden tot gasvormige emissies naar de lucht de emissieconcentratie van de stoffen behorend tot
de stof klassen gA.1, gA.2, gA.3, gA.4, gA.5, gO.1, gO.2 en gO.3, naar de lucht niet meer dan de voor
die betref fende stofklasse genoemde emissieconcentratie-eis in artikel 2.5 indien de massastroom
gelijk of groter is dan de in artikel 2.5 voor de betreffende stofklasse genoemde grensmassastroom.
Artikel 4.47
1.

Op verzoek van het bevoegd gezag overlegt degene die de inrichting drijf t w aar metalen w orden
gesoldeerd inf ormatie ten aanzien van:
a. de samenstelling en het jaarverbruik van de verschillende vloeimiddelen en
soldeermaterialen, gesorteerd naar de verschillende procesvormen;
b. een overzicht van de aard en omvang van de gasvormige emissies naar de lucht die bij het
solderen vrijkomen.

2.

Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien het jaarverbruik van vloeimiddelen niet
meer bedraagt dan 100 kilogram.

Artikel 4.48
Bij het solderen van metalen w orden ten behoeve van het voorkomen dan w el beperken van diffuse
emissies en het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, de bij ministeriële regeling te
bepalen maatregelen toegepast.

§ 4.5.3.

Solderen van metalen

Artikel 4.57
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies, worden
stof en rook die vrijkomen bij het solderen van metalen, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is,
doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht w orden voor zover
het af gezogen emissies betreft, die vrijkomen bij het solderen van metalen, die naar de
buitenlucht w orden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter
van een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd
industrieterrein dan w el op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per
hectare, is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, als bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.
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5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.58
Aan de artikelen 4.44, eerste lid, en 4.45 van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a.

de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij het solderen van metalen w orden gevoerd door een
f iltrerende afscheider die geschikt is om aan artikelen 4.44, eerste lid, en 4.45 van het besluit te
voldoen; en

b.

die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.

Artikel 4.59
Aan artikel 4.46 van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a.

het jaarlijks verbruik aan vloeimiddelen minder is dan 100 kilogram;

b.

de af gezogen gasvormige emissies die vrijkomen bij het solderen met vloeimiddelen die vluchtige
organische stoffen bevatten worden gevoerd door een adsorptiefilter die geschikt is om aan
artikel 4.46 van het besluit te voldoen, en het adsorptiefliter in goede staat van onderhoud
verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt
schoongemaakt; of
c.
de af gezogen gasvormige emissies die vrijkomen bij het solderen met zure vloeimiddelen,
w orden gevoerd door een gaswasser of een aërosol- of mistf ilter die geschikt is om aan artikel 4.46
van het besluit te voldoen, en die gasw asser aërosol- of mistfilter in goede staat van onderhoud
verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt
schoongemaakt.

§ 4.5.4

Stralen van metalen

Artikel 4.48a
Deze paragraaf is van toepassing op het stralen van metalen
Artikel 4.49
1.

Het is verboden om in de buitenlucht straalw erkzaamheden te verrichten.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het niet mogelijk is om in het inpandige deel van de
inrichting te stralen vanw ege de omvang van het te stralen object.

3.

Bij het stralen in de buitenlucht w ordt ten behoeve van het voorkomen van stofhinder voldaan aan
bij ministeriële regeling te stellen eisen.

Artikel 4.50
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij straalw erkzaamheden de
emissieconcentratie van:
a. stof klasse S niet meer dan 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom
van stof klasse S naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur, en niet meer
dan 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram
per uur;
b. MVP1 stoffen niet meer dan 0,05 milligram per normaal kubieke meter, indien de
massastroom van de MVP1 stof fen naar de lucht groter is dan 0,15 gram per uur;
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c.
d.
e.
f.

sA.1 stoffen niet meer dan 0,05 milligram per normaal kubieke meter, indien de
massastroom van de sA.1 stoffen naar de lucht groter is dan 0,25 gram per uur;
sA.2 stoffen niet meer dan 0,5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom
van de sA.2 stoffen naar de lucht groter is dan 2,5 gram per uur;
sA.3 stoffen niet meer dan 5,0 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom
van de sA.3 stoffen naar de lucht groter is dan 10 gram per uur;
sO stof fen niet meer dan 5,0 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom
van de sO stof fen naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 100 gram per uur, en niet meer
dan 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 100 gram
per uur.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien de straalw erkzaamheden op grond van artikel 4.49,
tw eede lid, in de buitenlucht w orden verricht.

3.

Bij het stralen van metalen w orden ten behoeve van het voorkomen dan w el beperken van diffuse
emissies en het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, de bij ministeriële
regeling te bepalen maatregelen toegepast.

Artikel 4.51
Bij het stralen van metalen w ordt ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar
bodemrisico, voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

§ 4.5.4.

Stralen van metalen

Artikel 4.60
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies vindt
het stralen van metalen plaats:
a.
b.

in een daarvoor bestemde en ingerichte gesloten kast, cabine of ruimte; of
indien het redelijkerw ijs niet mogelijk is te stralen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a,
in een gesloten ruimte met gesloten deuren en ramen, w aarbij w ordt voorkomen dat bij het
openen van deuren en ramen stof naar de buitenlucht vrijkomt.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden bij het
stralen van metalen de stof emissies, die naar de buitenlucht w orden afgevoerd, bovendaks en
omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw ,
niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, als bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Indien vanw ege de omvang van het te stralen object, bedoeld in artikel 4.49, tw eede lid, van het
besluit, het stralen in de buitenlucht plaatsvindt, w orden emissies van stof die vrijkomen bij het
stralen van metalen in de buitenlucht, voorkomen, dan w el beperkt door het toepassen van
doelmatige stof vrije of stofarme straalmethodes, tenzij dit redelijkerw ijs niet mogelijk is.

5.

Indien het toepassen van een doelmatige stof vrije of stofarme straaltechniek als genoemd in het
vierde lid redelijkerw ijs niet mogelijk is, w ordt de emissie van stof tijdens straalw erkzaamheden in
de buitenlucht gereduceerd door het plaatsen van een doelmatige omkapping van geschikt
materiaal.

6.

Ten aanzien van het zoveel mogelijk voorkomen, dan w el tot een aanvaardbaar niveau beperken
van stof hinder bij het stralen van metalen in de buitenlucht kan het bevoegd gezag
maatw erkvoorschriften stellen, ter uitw erking van het vierde en vijf de lid.
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7.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing w orden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

8.

In afw ijking van het zevende lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.61
Aan artikel 4.50, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a.

de af gezogen stofemissies als bedoeld in artikel 4.50, eerste lid, van het besluit die vrijkomen bij
het stralen van metalen w orden gevoerd door een filtrerende afscheider of elektrostatische
f ilterinstallatie die geschikt is om aan artikel 4.50, eerste lid, van het besluit te voldoen; en

b.

die f iltrerende af scheider of elektrostatische filterinstallatie in goede staat van onderhoud
verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt
schoongemaakt en vervangen.

Artikel 4.62
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het stralen van
metalen w aarbij vloeibare bodembedreigende stof fen worden gebruikt of kunnen vrijkomen,
plaats boven een vloeistof dichte vloer of verharding.

2.

Indien bij de activiteit, bedoeld in het eerste lid, alleen vaste bodembedreigende stof fen vrijkomen
dan vindt deze activiteit plaats boven een bodembeschermende voorziening.
3.
De activiteit, bedoeld in het eerste lid kan ook boven een andere bodembeschermende
voorziening w orden uitgevoerd indien deze activiteit w ordt uitgevoerd als een gesloten proces.
§ 4.5.5

Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Artikel 4.52
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het reinigen, lijmen of coaten van metalen.

2.

In deze paragraaf wordt onder het reinigen van metalen niet verstaan het wassen van
motorvoertuigen of werktuigen, bedoeld in paragraaf 3.3.2., en het afspuiten van
pleziervaartuigen, bedoeld in paragraaf 4.6.6..

Artikel 4.53
1.

Het is verboden om in de buitenlucht metalen met behulp van een nevelspuit te coaten of te
lijmen dan w el met behulp van een nevelspuit te reinigen met vluchtige organische stoffen
houdende producten.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het niet mogelijk is om deze activiteiten in het
inpandige deel van de inrichting te verrichten vanwege de omvang van het te bew erken object.

Artikel 4.54
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het aanbrengen van
coating of lijmlagen de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur; en
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b.
2.

50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per
uur.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het coaten op grond van artikel 4.53, tw eede lid, in de
buitenlucht plaatsvindt.

Artikel 4.54a
1.

Het schoonbranden van lood, geïsoleerde kabels, oliegekoelde transf ormatoren en
metaaloppervlakken die verontreinigd zijn met polyvinylchloride of andere halogeenverbindingen,
is verboden.

2.

Voordat metalen w orden schoongebrand, worden deze vrijgemaakt van materialen die
redelijkerw ijs op andere w ijze dan door schoonbranden kunnen worden verwijderd.

3.

Bij het schoonbranden van metalen is de emissieconcentratie van:
a. stof klasse S niet meer dan 25 milligram per normaal kubieke meter;
b. gasvormige anorganische chloriden niet meer dan 20 milligram per normaal kubieke meter,
of
c. totaal koolw aterstoffen niet meer dan 50 milligram per normaal kubieke meter.

4.

Het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van de behandeling van de emissie die
vrijkomt bij het schoonbranden, is verboden.

Artikel 4.55
1.

Degene die de inrichting drijf t neemt bij het reinigen, coaten of lijmen van metalen voorw erpen
met betrekking tot vluchtige organische stoffen de bij ministeriële regeling gestelde
emissiereducerende maatregelen tenzij deze niet kostenef fectief of technisch uitvoerbaar zijn.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het totaal verbruik van vluchtige organische stoffen bij
de in het eerste lid genoemde activiteiten minder bedraagt dan 1.000 kilogram per jaar.

3.

Het eerste lid is niet toepassing op het verbruik van vluchtige organische stoffen waarvan het in
de handel brengen is gereguleerd door het Besluit organische oplosmiddelen in verven en
vernissen milieubeheer.

4.

Indien de drempelw aarden, genoemd in tabel 2.28a w orden overschreden, zijn het eerste tot en
met derde lid niet van toepassing en is af deling 2.11 van toepassing.

Artikel 4.56
Bij het reinigen, coaten en lijmen van metalen w orden ten behoeve van:
a. het voorkomen dan w el beperken van dif fuse emissies;
b. het voorkomen dan w el beperken van stofhinder;
c. het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht;
d. het voorkomen dan w el beperken van geurhinder;
e. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
de bij ministeriële regeling te bepalen maatregelen toegepast.

§ 4.5.5.

Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Artikel 4.63
In deze paragraaf wordt onder het reinigen van metalen niet verstaan het wassen van
motorvoertuigen of carrosserie-onderdelen daarvan als bedoeld in paragraaf 3.3.2 en het afspuiten
van pleziervaartuigen als bedoeld in paragr aaf 4.6.5.
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Artikel 4.64
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies, worden
dampen en gassen die vrijkomen bij:
a. het reinigen, coaten en lijmen van metalen voorw erpen door middel van vernevelen van
vluchtige organische stoffen met een nevelspuit;
b. het coaten van metalen voorw erpen door middel van het opbrengen van poeder;
c. het reinigen, coaten en lijmen van metalen voorw erpen met vluchtige organische stoffen
door middel van dompeling in open of half gesloten baden, uitgezonderd de toepassing van
hoogkokende stoffen;
d. het aansluitend aan voornoemde activiteiten, drogen dan wel uitharden van met vluchtige
organische stoffen behandelde materialen dan w el het mof felen van materialen die zijn van
voorzien van een poedercoating, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de
bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el tot een aanvaardbaar niveau beperken van stofhinder,
w orden emissies van stof, waaronder ook coating-, lijm- of poederdeeltjes, die vrijkomen bij het in
de buitenlucht coaten en lijmen van metalen door middel van vernevelen met een nevelspuit,
voorkomen dan w el beperkt door het plaatsen van doelmatige af schermingen.

3.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden de
overeenkomstig het eerste lid, onderdeel b, af gezogen dampen en gassen, die naar de
buitenlucht w orden afgevoerd bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter
van een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd
industrieterrein dan w el op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per
hectare, is gelegen.

4.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder,
w orden de overeenkomstig het eerste lid, onderdelen a, c en d af gezogen dampen en gassen,
indien deze op de buitenlucht w orden geëmitteerd:
a. ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding
gelegen gebouw en afgevoerd; of
b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

5.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, als bedoeld in het
derde lid.

6.

Het vierde lid is niet van toepassing indien het mogelijke ef f ect van de geuremissie van de
uittredende lucht van een af zuiginstallatie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein of een
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

7.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding van
af gezogen dampen, geuremissies die niet via de af zuiging w orden afgevoerd of incidentele
geurpieken in aanvulling op het vierde lid overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit
maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot:
a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het vierde lid;
b. de situering van de af voerpijp;
c. het voorkomen of beperken van dif fuse geuremissies; of
d. het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

8.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het zevende lid onvoldoende
zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het
besluit maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanw ez igheid van een
ontgeuringsinstallatie of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.
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9.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het derde lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het derde lid niet toenemen en de w ijze van afvoer van
die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

10. In afw ijking van het negende lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschrif ten als bedoeld in het
vijf de lid stellen.
11. Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een v ergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het vierde lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige gebouw en.
12. In af w ijking van het elf de lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschrif ten als bedoeld in het
zevende en achtste lid stellen.
Artikel 4.65
Aan artikel 4.54, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen emissies die vrijkomen bij het coaten en lijmen van metalen voorw erpen door
middel van vernevelen met een nevelspuit en de emissies die vrijkomen bij het coaten door
middel van het opbrengen van poeder, worden afgezogen en worden gevoerd door een
f iltrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 4.54, eerste lid, van het besluit te voldoen; en
b. die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.
Artikel 4.65a
1.

Aan artikel 4.54a, derde lid, van het besluit w ordt, voor zover het betreft het schoonbranden van
metalen w aarbij gebruik w ordt gemaakt van een elektrische oven, in ieder geval voldaan indien
de uit de oven af gezogen dampen via condensatie of absorptie w orden behandeld en teruggeleid
naar de oven zonder dat een emissie naar de lucht optreedt.

2.

Aan artikel 4.54a, derde lid, van het besluit w ordt, voor zover het betreft het schoonbranden van
metalen w aarbij gebruik w ordt gemaakt van een gasgestookte oven met een capaciteit kleiner
dan 5 ton te reinigen product, in ieder geval voldaan indien:
a. de rookgassen uit de oven w orden geleid door een naverbrander, die geschikt is om aan
artikel 4.54a, derde lid, te voldoen en zo is ingeregeld dat:
1°. tot het einde van de cyclus de temperatuur ten minste 850°C is;
2°. de naverbrander op temperatuur is voordat het schoonbranden begint;
3°. de verblijf tijd van de rookgassen ten minste tw ee seconden is, en
4°. de emissieconcentratie van koolmonoxide niet meer dan 100 milligram per normaal
kubieke meter is;
b. de rookgassen alleen via de naverbrander uit de oven kunnen w orden afgevoerd;
c. het temperatuurverloop van oven en naverbrander continu geregistreerd wordt, en
d. de oven en de naverbrander in goede staat van onderhoud verkeren, periodiek
gecontroleerd worden en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w orden
schoongemaakt en vervangen.

3.

Aan artikel 4.54a, derde lid, van het besluit w ordt, voor zover het betreft het schoonbranden van
metalen w aarbij gebruik w ordt gemaakt van een gasgestookte oven met een capaciteit groter dan
of gelijk aan 5 ton te reinigen product, in ieder geval voldaan indien:
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a.

b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

de rookgassen uit de oven w orden geleid door een naverbrander, die geschikt is om aan
artikel 4.54a, derde lid, te voldoen en zo is ingeregeld dat:
1°. tot het einde van de cyclus de temperatuur ten minste 850°C is;
2°. de naverbrander op temperatuur is voordat het schoonbranden begint;
3°. de verblijf tijd van de rookgassen ten minste tw ee seconden is, en
4°. de emissieconcentratie van koolmonoxide niet meer dan 100 milligram per normaal
kubieke meter is;
de rookgassen alleen via de naverbrander uit de oven kunnen w orden afgevoerd;
het zuurstofpercentage in de rookgassen na de naverbrander ten minste 6% is;
via beveiligingen is geborgd dat het schoonbranden niet kan starten indien de naverbrander
niet w erkt, en dat de naverbrander niet kan w orden uitgeschakeld indien de oven in bedrijf is;
de maximale belading van de oven is vastgesteld, en niet kan w orden overschreden;
de nabrandtijd van de naverbrander vast staat ingesteld op de w aarde die in een
controlemeting bij de maximale belading is vastgesteld en voldoende is om bij maximale
belading alle dampen te verbranden;
het temperatuurverloop van oven en naverbrander continu geregistreerd wordt;
het zuurstofgehalte en het koolmonoxidegehalte van de rookgassen continu w orden
gemeten en geregistreerd, en
de oven en de naverbrander in goede staat van onderhoud verkeren, ten minste een maal
per tw aalf maanden w orden gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is,
w orden schoongemaakt en vervangen.

Artikel 4.66
1.

Ter uitvoering van artikel 4.55, eerste lid, van het besluit, past degene die de inrichting drijf t:
a. bij het coaten en lijmen van metalen voorw erpen:
1°. maatregelen ten aanzien van de bedrijf svoering ter voorkoming van onnodige emissie
van vluchtige organische stoffen;
2°. oplosmiddelarme producten en efficiënte applicatiemethoden toe;
b. bij het reinigen van metalen voorw erpen:
1°. maatregelen ten aanzien van de bedrijf svoering ter voorkoming van onnodige emissie
van vluchtige organische stoffen; en
2°. de volgende voorkeursvolgorde toe:
i. zoveel mogelijk droog reinigen;
ii. indien reiniging niet op een droge manier kan plaatsvinden w ordt gebruik gemaakt van
w aterige middelen;
iii. indien reiniging met w aterige middelen technisch niet uitvoerbaar is, of niet
kostenef fectief is, vindt het reinigen met organische oplosmiddelen plaats in
procesbaden die zijn uitgevoerd als een zogenaamd gesloten systeem. Indien
gesloten systemen w orden toegepast, wordt de in- en uitneemzone ten minste één
minuut gesloten gehouden na beëindiging van het gebruik van de pomp- of
persluchtinstallatie, ter beperking van de emissie naar de lucht;
iv. indien reiniging niet mogelijk is in een gesloten systeem, om redenen van technische
uitvoerbaarheid of kosteneffectiviteit, wordt gebruik gemaakt van hoogkokende niet gehalogeneerde oplosmiddelen.

2.

Indien de emissiereducerende maatregelen, bedoeld in het eerste lid, niet of in onvoldoende
mate zijn getrof fen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering w aarom de
maatregelen niet zijn getroffen. Bij de motivering w ordt betrokken de kosteneffectiviteit en de
technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.

Artikel 4.67
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vinden bij het reinigen, lijmen
en coaten van metalen het verw erken van lakken, verdunners en lijmen alsmede het coaten van
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metalen, het chemisch ontlakken en het reinigen van metalen plaats boven een bodembeschermende
voorziening.
§ 4.5.6

Aanbrengen anorganische deklagen op metalen

Artikel 4.56a
Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen
Artikel 4.57
1.

Het is verboden om in de buitenlucht anorganische deklagen op metalen aan te brengen.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op schooperen indien het niet mogelijk is om deze
w erkzaamheden in het inpandige deel van de inrichting uit te voeren vanw ege de omvang van
het te bew erken object.

Artikel 4.58
Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het aanbrengen van
anorganische deklagen op metalen de emissieconcentratie van:
a. stof klasse S niet meer dan 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van
stof klasse S naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur, en niet meer dan 50
milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht
kleiner is dan 200 gram per uur;
b. MVP1 stoffen niet meer dan 0,05 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom
van de MVP1 stoffen naar de lucht groter is dan 0,15 gram per uur;
c. sA.1 stoffen niet meer dan 0,05 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van
de sA.1 stoffen naar de lucht groter is dan 0,25 gram per uur;
d. sA.2 stoffen niet meer dan 0,5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van
de sA.2 stoffen naar de lucht groter is dan 2,5 gram per uur;
e. sA.3 stoffen niet meer dan 5,0 milligram per normaal kubieke meter , indien de massastroom van
de sA.3 stoffen naar de lucht groter is dan 10 gram per uur;
f . sO stof fen niet meer dan 5,0 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van
de sO stoffen naar de lucht gelijk is of groter is dan 100 gram per uur, en niet meer dan 50
milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 100 gram per uur.
Artikel 4.59
Bij het aanbrengen van anorganische deklagen van metaal w orden ten behoeve van:
a. het voorkomen dan w el beperken van dif fuse emissies;
b. het voorkomen dan w el beperken van stofhinder;
c. het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht;
d. het voorkomen dan w el beperken van geurhinder;
e. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
de bij ministeriële regeling te bepalen maatregelen toegepast.

§ 4.5.6.

Aanbrengen anorganische deklagen op metalen

Artikel 4.68
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies, worden
stof en dampen die vrijkomen bij het aanbrengen van een emailleer- en een keramieklaag op
metalen, doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies, worden
stof en dampen die vrijkomen bij het aanbrengen van een metaallaag op metalen door middel
van vlamspuiten en thermisch spuiten, doelmatig aan de bron af gezogen.
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3.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies, vindt
het schooperen plaats in een daarvoor bestemde en ingerichte gesloten kast, cabine of ruimte
w aar onderdruk heerst en optimale af zuiging plaatsvindt.

4.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden emissies
als bedoeld in het tw eede en derde lid die naar de buitenlucht w orden afgevoerd, bovendaks en
omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw ,
niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan wel op een
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.

5.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
vierde lid.

6.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder,
w orden de overeenkomstig het eerste lid af gezogen gassen en dampen, die op de buitenlucht
w orden geëmitteerd:
a. ten minste 2 meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding
gelegen gebouw en afgevoerd; of
b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

7.

Het zesde lid is niet van toepassing indien het mogelijke ef f ect van de geuremissie van de
uittredende lucht van een af zuiginstallatie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein of een
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

8.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, vanwege onvoldoende verspreiding
van af gezogen dampen, vanw ege geuremissies die niet via de af zuiging w orden afgevoerd of
vanw ege incidentele geurpieken in aanvulling op het vijf de lid overeenkomstig artikel 2.7a, derde
lid, van het besluit maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot:
a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het zesde lid;
b. de situering van de af voerpijp;
c. het voorkomen of beperken van dif fuse geuremissies; of
d. het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

9.

In afw ijking van het zesde lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het achtste lid onvoldoende
zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het
besluit maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanw ezigheid van een
ontgeuringsinstallatie of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.

10. Indien vanw ege de omvang van het te bew erken object, als bedoeld in artikel 4.57, tw eede lid,
van het besluit, het schooperen in de buitenlucht plaatsvindt worden emissies van stof die
vrijkomen bij het schooperen van metalen in de buitenlucht, voorkomen, dan w el beperkt door het
aanbrengen van doelmatige geheel gesloten omkappingen om het te behandelen w erkstuk. Een
omkapping bestaat uit doek, zeil of een ander stofdicht materiaal.
11. Ten behoeve van het zoveel mogelijk voorkomen, dan w el tot een aanvaardbaar niveau beperken
van stof hinder vanwege het in de buitenlucht schooperen van metalen kan het bevoegd gezag
maatw erkvoorschriften stellen, ter uitw erking van het tiende lid.
12. Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het vierde lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het vierde lid niet toenemen en de w ijze van afvoer van
die emissies naar de buitenlucht niet verandert.
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13. In afw ijking van het tw aalfde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschrif ten als bedoeld in het
vijf de lid stellen.
14. Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het zesde lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige gebouw en.
15. In afw ijking van het veertiende lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in
het achtste en negende lid stellen.
Artikel 4.69
Aan artikel 4.58 van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij het aanbrengen van anorganische deklagen op
metalen w orden gevoerd door een filtrerende afscheider of elektrostatische filterinstallatie, die
geschikt is om aan artikel 4.58 van het besluit te voldoen; en
b. die f iltrerende af scheider of elektrostatische filterinstallatie in goede staat van onderhoud
verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt
schoongemaakt en vervangen.
Artikel 4.70
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het aanbrengen van
anorganische deklagen op metalen plaats boven een bodembeschermende voorziening.
§ 4.5.7

Beitsen of etsen van metalen

Artikel 4.59a
Deze paragraaf is van toepassing op het beitsen of etsen van metalen
Artikel 4.60
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het beitsen of etsen van
metalen of metalen voorw erpen de emissieconcentratie van:
a. w aterstoffluoride niet meer dan 3 milligram per normaal kubieke meter indien de
massastroom van w aterstoffluoride naar de lucht groter is dan 15 gram per uur;
b. zoutzuur niet meer dan 10 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van
zoutzuur naar de lucht groter is dan 150 gram per uur, tenzij de concentratie aan zoutzuur in
de ongereinigde massastroom kleiner is dan 1 gram per normaal kubieke meter in w elk
geval de emissieconcentratie van zoutzuur niet meer is dan 30 milligram per normaal
kubieke meter;
c. salpeterzuur niet meer dan 30 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom
van salpeterzuur groter is dan 150 gram per uur;
d. zw avelzuur niet meer dan 3 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom
van zw avelzuur groter is dan 15 gram per uur;
e. azijnzuur niet meer dan 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van
azijnzuur groter is dan 500 gram per uur.

2.

Bij het beitsen of etsen van metalen w orden ten behoeve van het voorkomen dan w el beperken
van dif f use emissies en het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, de bij
ministeriële regeling te bepalen maatregelen toegepast.
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Artikel 4.61
Bij het beitsen of etsen van metalen w ordt ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar
bodemrisico, voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

§ 4.5.7.

Beitsen of etsen van metalen

Artikel 4.71
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies, worden
dampen die vrijkomen bij het elektrolytisch of stroomloos beitsen en etsen van metalen, voor
zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden gassen en
dampen, vanw ege het beitsen en etsen van metalen, die naar de buitenlucht w orden afgevoerd,
bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een
gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan w el op
een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.72
Aan artikel 4.60, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de totale oppervlakte van de aanw ezige beits- en etsbaden met eenzelf de werkzame badvloeistof
minder bedraagt dan 3 vierkante meter, de temperatuur van de baden niet hoger is dan 50
graden Celsius en er geen agitatie van de vloeistof in de baden plaatsvindt; of
b. de af gezogen emissies die vrijkomen bij het elektrolytisch of stroomloos beitsen en etsen van
metalen w orden gevoerd door een gaswasser of aërosol- of mistf ilter die geschikt is om aan
artikel 4.60, eerste lid, van het besluit te voldoen; en die gasw asser of aërosol- of mistf ilter in
goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede
w erking nodig is w ordt schoongemaakt.
Artikel 4.73
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het beitsen en etsen
van metalen plaats boven een lekbak of een vloeistof dichte vloer of verharding.

2.

De activiteit bedoeld in het eerste lid kan ook boven een andere bodembeschermende
voorziening w orden uitgevoerd indien deze activiteit w ordt uitgevoerd als een gesloten proces.

3.

Indien het beitsen of etsen van metalen plaatsvindt met behulp van een dompelbad dan is dat
dompelbad opgesteld boven een lekbak of een vloeistof dichte vloer of verharding, die zich ten
minste uitstrekt tot de oppervlakte van het dompelbad en het daarbij behorende uitlekgebied.
Onder dit uitlekgebied w ordt niet begrepen het gebied w aar het metaalproduct wordt geplaatst
nadat dit is af gespoeld met w ater of is gespoeld in een bad met w ater.
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4.

Een dompelbad dat zich automatisch vult is voorzien van een doelmatige overvulbeveiliging of
overloopbeveiliging.

§ 4.5.8

Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen

Artikel 4.61a
Deze paragraaf is van toepassing op het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op
metalen.
Artikel 4.62
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het elektrolytisch of
stroomloos aanbrengen van chroom en cadmiumlagen de emissieconcentratie van:
a. chroom VI-verbindingen, berekend als chroom, niet meer dan 0,1 milligram per normaal
kubieke meter indien de massastroom van chroom VI-verbindingen naar de lucht, berekend
als chroom, groter is dan 0,5 gram per uur;
b. cadmium en cadmiumverbindingen niet meer dan 0,05 milligram per normaal kubieke meter
indien de massastroom van cadmium en cadmiumverbindingen groter is dan 0,25 gram per
uur.

2.

Bij het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen w orden ten behoeve
van het voorkomen dan w el beperken van diffuse emissies en het doelmatig verspreiden van
emissies naar de buitenlucht de bij ministeriële regeling te bepalen maatregelen toegepast.

Artikel 4.63
Bij het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen w ordt ten behoeve van het realiseren
van een verw aarloosbaar bodemrisico, voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

§ 4.5.8.

Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen

Artikel 4.74
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies, worden
dampen die vrijkomen bij het elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van chroom- en
cadmiumlagen op metalen, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron
af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden gassen en
dampen, vanw ege het elektrolytisch en stroomloos aanbrengen van metaallagen, die naar de
buitenlucht w orden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter
van een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd
industrieterrein dan w el op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per
hectare, is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krac htens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.
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5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.75
Aan artikel 4.62, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen emissies die vrijkomen bij het elektrolytisch en stroomloos aanbrengen van
chroom- of cadmiumlagen op metalen w orden gevoerd door een gaswasser of aërosol- of
mistf ilter die geschikt is om aan artikel 4.62, eerste lid, van het besluit te voldoen; en
b. die gasw asser of aërosol- of mistf ilter in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek
gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt schoongemaakt.
Artikel 4.76
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico is een dompelbad w aarin
metaallagen elektrolytisch en stroomloos w orden aangebracht op metalen opgesteld boven een
lekbak of een vloeistof dichte vloer of verharding, die zich ten minste uitstrekt tot de oppervlakte
van het dompelbad en het daarbij behorende uitlekgebied. Onder dit uitlekgebied w ordt niet
begrepen het gebied w aar het metaalproduct wordt geplaatst nadat dit is af gespoeld met w ater of
is gespoeld in een bad met w ater.
2.
Een dompelbad dat zich automatisch vult, is voorzien van een doelmatige overvulbeveiliging
of overloopbeveiliging.
§ 4.5.9

Drogen van metalen

Artikel 4.63a
Deze paragraaf is van toepassing op het drogen van metalen.
Artikel 4.64
1.

Bij het drogen van metalen is het gebruik van oplosmiddelen niet toegestaan.

2.

Indien degene die de inrichting drijf t aantoont dat het niet mogelijk is om anders te drogen dan
met behulp van oplosmiddelen kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift het eerste lid niet
van toepassing verklaren en het gebruik van oplosmiddelen bij het drogen van metalen onder
voorw aarden toestaan. Deze voorwaarden beogen de nadelige gevolgen van het drogen met
behulp van oplosmiddelen te voorkomen of indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te
beperken voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is. Daarbij w ordt ervan uitgegaan dat in de
inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken
w orden toegepast.

§ 4.5.10

Aanbrengen van conversielagen op metalen

Artikel 4.64a
Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen van conversielagen op metalen.
Artikel 4.65
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het
chroomzuuranodiseren en het zwavelzuuranodiseren de emissieconcentratie van:
a. chroom VI-verbindingen berekend als chroom, niet meer dan 0,1 milligram per normaal
kubieke meter indien de massastroom van chroom VI-verbindingen naar de lucht berekend
als chroom, groter is dan 0,5 gram per uur;
b. zw avelzuur niet meer dan 3 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom
van zw avelzuur naar de lucht groter is dan 15 gram per uur.
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2.

Bij het aanbrengen van conversielagen op metalen w orden ten behoeve van het voorkomen dan
w el beperken van diffuse emissies en het doelmatig verspreiden van emissies naar de
buitenlucht, de bij ministeriële regeling te bepalen maatregelen toegepast.

Artikel 4.66
Het gebruik van perf luoroctaansulfonaten bij anodiseren is verboden.
Artikel 4.67
Bij het aanbrengen van conversielagen op metalen w ordt ten behoeve van het realiseren van een
verw aarloosbaar bodemrisico, voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

§ 4.5.9.

Aanbrengen van conversielagen op metalen

Artikel 4.77
1.

Ten behoeve van het voorkomen van dif f use emissies worden dampen die vrijkomen bij het
chroomzuuranodiseren en het zwavelzuuranodiseren, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is,
doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies, w orden gassen en dampen, vanw ege
het aanbrengen van conversielagen op metalen, die naar de buitenlucht w orden afgevoerd,
bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een
gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan w el op
een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.78
Aan artikel 4.65, eerste lid, onderdeel a, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen emissies die vrijkomen bij het chroomzuuranodiseren worden gevoerd door een
gasw asser of aërosol- of mistf ilter, die geschikt is om artikel 4.65, eerste lid, onderdeel a, van het
besluit te voldoen; en
b. die gasw asser of aërosol- of mistf ilter in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek w ordt
gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is w ordt schoongemaakt.
Artikel 4.79
Aan artikel 4.65, eerste lid, onderdeel b, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de temperatuur van de zw avelzuurbaden ten behoeve van het zwavelzuuranodiseren lager is dan
60 graden Celsius; of
b. de af gezogen emissies die vrijkomen bij het zw avelzuuranodiseren worden gevoerd door een
gasw asser of aërosol- of mistf ilter, die geschikt is om aan artikel 4.65, eerste lid, onderdeel b, van
het besluit te voldoen, en die gasw asser of aërosol- of mistf ilter in goede staat van onderhoud
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verkeert, periodiek w ordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is w ordt
schoongemaakt.
Artikel 4.80
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico is een dompelbad w aarin
conversielagen w orden aangebracht op metalen opgesteld boven een lekbak of een
vloeistof dichte vloer of verharding, die zich ten minste uitstrekt tot de oppervlakte van het
dompelbad en het daarbij behorende uitlekgebied. Onder dit uitlekgebied w ordt niet begrepen het
gebied w aar het metaalproduct wordt geplaatst nadat dit is af gespoeld met w ater of is gespoeld
in een bad met w ater.
2.
Een dompelbad dat zich automatisch vult is voorzien van een doelmatige overvulbeveiliging of
overloopbeveiliging.
§ 4.5.11

Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen

Artikel 4.67a
Deze paragraaf is van toepassing op het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen
Artikel 4.68
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het thermisch
aanbrengen van metaallagen op metalen:
a. de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan 5 milligram per normaal kubieke
meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht gelijk is aan of groter is dan
200 gram per uur, en niet meer dan 50 milligram per normaal kubieke meter indien de
massastroom naar de lucht kleiner is dan 200 gram per uur;
b. de emissieconcentratie van zinkchloride niet meer dan 5,0 milligram per normaal kubieke
meter, indien de massastroom van zinkchloride naar de lucht groter is dan 10 gram per uur;
c. de emissieconcentratie van chloorverbindingen, niet zijnde zinkchloride, niet meer dan 30
milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van chloorverbindingen naar
de lucht groter is dan 150 gram per uur.

2.

Bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen w orden ten behoeve van het
voorkomen dan w el beperken van diffuse emissies en het doelmatig verspreiden van emissies
naar de buitenlucht, de bij ministeriële regeling te bepalen maatregelen toegepast.

Artikel 4.69
Bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen w ordt ten behoeve van het realiseren van
een verw aarloosbaar bodemrisico, voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

§ 4.5.10.

Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen

Artikel 4.81
1.

Ten behoeve van het voorkomen van dif f use emissies, worden dampen die vrijkomen bij het
thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is,
doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies, w orden gassen en dampen, vanw ege
het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen, die naar de buitenlucht w orden
af gevoerd, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een
emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd
industrieterrein dan w el op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per
hectare, is gelegen.
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3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.82
Aan artikel 4.68, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen stofvormige emissies die vrijkomen bij het thermisch aanbrengen van metaallagen
op metalen w orden gevoerd door een f iltrerende afscheider die geschikt is om aan artikel 4.68,
eerste lid, onderdelen a en b, van het besluit te voldoen; en
b. die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek w ordt gecontroleerd
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.
c. de af gezogen dampvormige emissies die vrijkomen bij het thermisch aanbrengen van
metaallagen op metalen w orden gevoerd door een gaswasser die geschikt is om aan artikel 4.68,
eerste lid, onderdeel c, van het besluit te voldoen; en
d. die gasw asser in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek w ordt gecontroleerd en zo vaak
als voor de goede w erking nodig is w ordt schoongemaakt.
Artikel 4.83
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico is een dompelbad of een
f luxbad w aarin metaallagen thermisch w orden aangebracht op metalen opgesteld boven een
lekbak of een vloeistof dichte vloer of verharding, die zich ten minste uitstrekt tot de oppervlakte
van het dompelbad en het daarbij behorende uitlekgebied. Onder dit uitlekgebied w ordt niet
begrepen het gebied w aar het metaalproduct wordt geplaatst nadat dit is af gespoeld met w ater of
is gespoeld in een bad met w ater.
2.
Een dompelbad dat zich automatisch vult is voorzien van een doelmatige overvulbeveiliging of
overloopbeveiliging.
§ 4.5.12

Lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in § 4.5.1 tot en met 4.5.11

Artikel 4.69a
Deze paragraaf is van toepassing op activiteiten als bedoeld in de paragrafen 4.5.1 tot en met 4.5.11.
Artikel 4.70
Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van de activiteiten genoemd in de
paragraf en 4.5.1 tot en met 4.5.11 w ordt ten minste voldaan aan de artikelen 4.71 tot en met 4.74.
Artikel 4.71
1.

Het af valw ater bevat in enig steekmonster niet meer dan 20 milligram olie per liter.

2.

In afw ijking van het eerste lid bedraagt het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per liter in
enig steekmonster, indien het af valw ater voorafgaand aan vermenging met ander af valw ater
w ordt geleid door een slibvangput en olieaf scheider die:
a. voldoen aan en w orden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2, of
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b.
3.

zijn geplaatst voor het van toepassing w orden van dit besluit of een deel daarvan op een
activiteit in de inrichting en op de hoeveelheid af valw ater zijn af gestemd.

Het te lozen af valw ater, bedoeld in het eerste en het tweede lid, kan op een doelmatige w ijze
w orden bemonsterd.

Artikel 4.72
1.

Het lozen van metalen en hulpstof fen wordt beperkt door toepassing van beste beschikbare
technieken.

2.

Het gebruik van kw ik is verboden.

3.

Ter beperking van het lozen van metalen en hulpstof f en wordt ten minste voldaan aan de bij
ministeriële regeling te stellen eisen daaromtrent.

Artikel 4.73
1.

Onverminderd artikel 4.72 w orden bij het lozen van af valw ater dat vrijkomt bij een of meer
processen als bedoeld in de paragraf en 4.5.7, 4.5.8, 4.5.10 en 4.5.11, de emissiegrensw aarden
genoemd in kolom A van tabel 4.73 niet overschreden.

Tabel 4.73
Stof

emissiegrenswaarde in milligram per liter
Kolom A

Kolom B

Chroom

0,5

1,0

Chroom VI

0,1

0,1

Koper

0,5

2,0

Lood

0,5

2,0

Nikkel

0,5

2,0

Zilv er

0,1

1,0

Tin

2,0

3,0

Zink

0,5

2,0

Vrij cy anide

0,2

1,0

De in tabel 4.73 genoemde w aarden gelden voor representatieve etmaalmonsters. Voor
steekmonsters gelden een f actor drie hogere waarden.
2.

Bij het lozen in het vuilw aterriool van af valw ater dat vrijkomt bij een of meer processen als
bedoeld in het eerste lid bedraagt het gehalte aan vluchtige organohalogeenverbindingen
uitgedrukt als chloor niet meer dan 0,1 milligram per liter.

3.

Het te lozen af valw ater, bedoeld in het eerste lid, kan op een doelmatige w ijze worden
bemonsterd.

Artikel 4.74
1.

Bij maatw erkvoorschrif t kan het bevoegd gezag artikel 4.73, eerste lid, niet van toepassing
verklaren en hogere gehalten vaststellen dan de gehalten, bedoeld in dat lid.

2.

Het bevoegd gezag kan een maatw erkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid slechts vaststellen
indien:
a. de som van de vrachten van de metalen chroom, koper, nikkel, lood, zink, tin en zilver na het
proces maar voor de eindzuivering minder dan 200 gram per dag bedraagt, of de gehalten
genoemd in kolom A van tabel 4.73 niet met de best beschikbare technieken kunnen w orden
bereikt, met dien verstand dat het bij maatw erkvoorschrift toegestane gehalte niet meer
bedraagt dan de gehalten genoemd in kolom B van tabel 4.73;
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b.

3.

aannemelijk is dat de som van de vrachten van de metalen chroom, koper, nikkel, lood, zink,
tin en zilver na het proces maar voor de eindzuivering minder dan 80 gram per dag
bedraagt, met dien verstande dat het bij maatw erkvoorschrift toegestane som van de
gehaltes van de metalen chroom, koper, nikkel, lood, zink, tin en zilver niet meer bedraagt
dan 15 milligram per liter indien het de som van de metalen in een representatief
etmaalmonster betref t of niet meer dan 45 milligram per liter indien het de som van de
gehaltes van deze metalen in een steekmonster betreft.

Het te lozen af valw ater, bedoeld in het tw eede lid, kan op een doelmatige w ijze w orden
bemonsterd.

Artikel 4.74.0
In afw ijking van artikel 6.2, vierde lid, kan het bevoegd gezag het lozen van af valw ater dat vrijkomt bij
een of meer processen als bedoeld in de paragraf en 4.5.7, 4.5.8, 4.5.10 en 4.5.11 bij
maatw erkvoorschrift voor een daarbij aangegeven termijn bepalen dat het lozen van af valw ater met
een hogere w aarde dan de waarden genoemd in kolom B van tabel 4.73 van artikel 4.73 is
toegestaan, indien:
a. het lozen van af valw ater met een hogere waarde dan de w aarden genoemd in kolom B van tabel
4.73 w as toegestaan op grond van een vergunning op grond van artikel 1 van de Wet
verontreiniging oppervlaktew ateren dan wel artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, die tot het van toepassing worden van artikel 4.74 op de
inrichting in w erking en onherroepelijk w as;
b. degene die de inrichting drijf t aantoont dat bij het lozen niet aan de emissiegrensw aarden
genoemd in kolom B van tabel 4.73 kan w orden voldaan, en
c. het verzoek tot het stellen van het maatw erkvoorschrift binnen zes maanden na het van
toepassing w orden van artikel 4.74 op de inrichting bij het bevoegd gezag is gedaan.

§ 4.5.11.

Lozen van afvalwater afkomstig van activiteiten in § 4.5.1 tot en met § 4.5.11 van
het besluit

Artikel 4.84
1.

Bij het lozen van af valw ater afkomstig van activiteiten in § 4.5.1 tot en met § 4.5.11 van het
besluit w ordt ter beperking van het lozen van metalen en hulpstof fen ten minste voldaan aan het
tw eede tot en met het vierde lid.

2.

Degene die de inrichting drijf t stelt gedragsvoorschriften op die zijn gericht op het voorkomen van
nadelige gevolgen voor het milieu en een doelmatige af voer van het bedrijf safvalw ater én draagt
ervoor zorg dat de gedragsregels worden nageleefd.

3.

In de gedragsvoorschrif ten wordt ten minste aangegeven:
a. w anneer en op welke w ijze controle van installaties en onderdelen van de inrichting
plaatsvindt, w aarvan de werking van invloed kan zijn op het lozen van metalen en
hulpstof fen;
b. op w elke w ijze invulling w ordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve
aanpak;
c. op w elke w ijze de oversleep wordt beperkt;
d. op w elke w ijze mogelijk te nemen procesgeïntegreerde maatregelen op haalbaarheid
w orden onderzocht en genomen;
e. hoe w ordt omgegaan met procesafvalw ater en hoe dit doelmatig w ordt verwerkt;
f . indien ethyleendiaminetetra-acetaat wordt gebruikt, waarom dit noodzakelijk is voor het
proces en welke maatregelen genomen w orden om de emissies ervan te beperken;
g. indien een chroomlaag elektrolytisch w ordt aangebracht met behulp van een oplossing van
chroom VI, w elke maatregelen genomen w orden om dit metaal terug te voeren uit het
spoelw ater naar het procesbad;
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h.

indien er w ordt gewerkt met cyanide, welke maatregelen genomen w orden om cyanide terug
te voeren uit het spoelw ater naar het procesbad;
i.
indien perf luoroctaansulfonaten als hulpstof worden toegepast, welke maatregelen genomen
w orden om perf luoroctaansulf onaten terug te voeren uit het spoelw ater naar het procesbad;
en
j.
indien cadmium w ordt verwerkt, welke maatregelen w orden genomen om cadmium terug te
voeren uit het spoelw ater naar het procesbad en op welke w ijze het afvalw ater dat cadmium
kan bevatten, separaat van het overige af valw ater, wordt verwerkt.
4.
Het bevoegd gezag kan indien het belang van de bescherming van het milieu daartoe
noodzaakt maatw erkvoorschrif ten stellen ten aanzien van de invulling van de gedragsvoorschriften als
bedoeld in het tw eede lid.
§ 4.5.13 Sm elten en gieten van metalen
Artikel 4.74.1
Deze paragraaf is van toepassing op:
a. het smelten en gieten van metalen met uitzondering van goud, zilver, platina en legeringen met
ten minste 30% van deze metalen tot ten hoogste 500 kilo per jaar;
b. het maken en coaten van vormen en kernen in kleigebonden of chemisch gebonden zand ten
behoeve van het gieten van metalen;
c. het maken van croning- en coldbox-kernen ten behoeve van het gieten van metalen;
d. het uitbreken en ontzanden van gietstukken;
e. de koude regeneratie van zand ten behoeve van het gieten van metalen;
f . het maken van de vorm met behulp van w as, inclusief het verwijderen van de was, waaronder
keramische vormen.
Artikel 4.74.2
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van emissies van dioxines en polycyclische aromatische koolw aterstoffen naar lucht
w orden bij het smelten van metalen alleen metalen gesmolten die voldoen aan de bij ministeriële
regeling gestelde eisen.

2.

Onverminderd de artikelen 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en 2.6 is bij het smelten van metalen
de emissieconcentratie van lood naar de lucht ten hoogste 0,5 milligram per normaal kubieke
meter, indien de massastroom van lood naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 2,5 gram per
uur.

Verwijderd: vijfde

Artikel 4.74.3
Onverminderd de artikelen 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en 2.6 is bij het maken en coaten van
verloren gietvormen en kernen uit kleigebonden of chemische gebonden zand de emissieconcentratie
van totaal stof ten hoogste 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van totaal
stof naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur en ten hoogste 50 milligram per
normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per uur;

Verwijderd: vijfde

Artikel 4.74.4
Onverminderd de artikelen 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en 2.6 is bij het maken van croning- en
coldbox-kernen de emissieconcentratie van:
a. totaal stof ten hoogste 20 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van totaal
stof naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur en ten hoogste 50 milligram per
normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per uur, en
b. aminen ten hoogste 5 milligram per normaal kubieke meter.
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Artikel 4.74.5
1.

Onverminderd de artikelen 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en 2.6 is bij uitbreken van gietstukken
de emissieconcentratie van totaal stof ten hoogste 5 milligram per normaal kubieke meter, indien
de massastroom van totaal stof naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur en
ten hoogste 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200
gram per uur.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het gietstuk inclusief zandvorm vanw ege het gewicht
en de omvang niet verplaatsbaar is.

3.

Bij het uitbreken en ontzanden van het gietstuk, bedoeld in het tw eede lid, w ordt ten behoeve van
het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van emissies
van totaal stof naar de lucht voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

Verwijderd: vijfde

Artikel 4.74.6
Onverminderd de artikelen 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en 2.6 is bij het koud regenereren van
zand, de emissieconcentratie van totaal stof ten hoogste 5 milligram per normaal kubieke meter,
indien de massastroom van totaal stof naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur en
ten hoogste 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram
per uur.
Artikel 4.74.7
Bij de activiteiten, bedoeld in artikel 4.74.1, wordt ten behoeve van:
a. het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, en
b. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 4.5.12.

Sm elten en gieten van metalen

Artikel 4.84.1
Ten behoeve van het voorkomen van emissies van dioxines en polycyclische aromatische
koolw aterstoffen naar de lucht als bedoeld in artikel 4.74.2, eerste lid, van het besluit, w orden
uitsluitend metalen gesmolten die voldoen aan de volgende criteria:
a. het metaal voldoet aan de technische standaarden die gelden voor reguliere toepassing van het
metaal;
b. de soort legering en de verhouding van metalen in de legering is bekend en kan w orden
aangetoond;
c. het metaal is zichtbaar vrij van olie, olie-emulsies, smeermiddelen of vet, met uitzondering van
verw aarloosbare hoeveelheden die geen druppelvorming tot gevolg hebben;
d. het ingezette materiaal bezit geen van de eigenschappen van bijlage III van de kaderrichtlijn
af valstoffen, met dien verstande dat de eigenschappen van het metaal zelf of metalen in de
legering zelf niet relevant zijn.
Artikel 4.84.2
Aan artikel 4.74.2, tw eede lid, van het besluit, wordt in ieder geval voldaan indien:
a. bij het smelten van koper en koperlegeringen, aluminium en aluminiumlegeringen, zink en
zinklegeringen, tin en tinlegeringen, de legering ten hoogste 2% lood bevat;
b. bij het smelten van koper en koperlegeringen, aluminium en aluminiumlegeringen, zink en
zinklegeringen, tin en tinlegeringen, de legering ten hoogste 5% lood bevat en de smeltoven ten
hoogste 200 uur in bedrijf is;
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c.

d.

bij het smelten van koper en koperlegeringen, aluminium en aluminiumlegeringen, zink en
zinklegeringen, tin en tinlegeringen, de legering ten hoogste 10% lood bevat en de smeltoven ten
hoogste 100 uur in bedrijf is;
de af gezogen emissies van lood die vrijkomen, w orden gevoerd door een filtrerende afscheider
die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek w ordt gecontroleerd en zo vaak als voor de
goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.

Artikel 4.84.3
Aan artikel 4.74.3 van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien de af gezogen emissies die
vrijkomen, w orden gevoerd door een filtrerende afscheider die in goede staat van onderhoud verkeert,
periodiek w ordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt schoongemaakt
en vervangen.
Artikel 4.84.4
Aan artikel 4.74.4 van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien de af gezogen emissies die
vrijkomen w orden gevoerd door een gaswasser die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek
w ordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt schoongemaakt.
Artikel 4.84.5
1.

Aan artikel 4.74.5, eerste lid, van het besluit, wordt in ieder geval voldaan indien de af gezogen
emissies die vrijkomen, w orden gevoerd door een filtrerende afscheider die in goede staat van
onderhoud verkeert, periodiek w ordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig
is, w ordt schoongemaakt en vervangen.

2.

Het uitbreken of ontzanden van een gietstuk als bedoeld in artikel 4.74.5, derde lid, van het
besluit, vindt plaats in een gesloten ruimte met gesloten deuren en ramen w aarbij w ordt
voorkomen dat bij het openen van deuren en ramen stof naar de buitenlucht vrijkomt.

Artikel 4.84.6
Aan artikel 4.74.6 van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien de af gezogen emissies die
vrijkomen, w orden gevoerd door een filtrerende afscheider die in goede staat van onderhoud verkeert,
periodiek w ordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt schoongemaakt
en vervangen.
Artikel 4.84.7
1.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden emissies
als bedoeld in artikel 4.74.7, onder a, van het besluit, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd,
indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig
gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan w el op een bedrijventerrein met minder dan één
gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.

2.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de plaatselijke milieuomstandigheden met
inachtneming van artikel 2.4, achtste lid, van het besluit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in artikel
4.74.7, onder a, van het besluit.

Artikel 4.84.8
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 4.74.7,
onderdeel b, van het besluit, vindt het smelten en gieten van metalen w aarbij bodembedreigende
stof fen worden gebruikt of kunnen vrijkomen, plaats boven een bodembeschermende voorziening.
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AFDELING 4.5A. ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT STEEN
§ 4.5a.1

Mechanische bewerkingen van steen

Artikel 4.74a
Deze paragraaf is van toepassing op mechanische bew erkingen van steen
Artikel 4.74aa
1.

Het is verboden om in de buitenlucht mechanische bew erkingen van steen uit te voeren.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing:
a. indien het vanw ege de omvang van het te bew erken object niet mogelijk is om in het
inpandige deel van de inrichting de mechanische bew erking uit te voeren, of
b. op het breken van steenachtig materiaal als bedoeld in paragraaf 4.5a.6.

Artikel 4.74b
Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij mechanische bew erkingen
van steen de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van stof klasse S gelijk is aan of
groter is dan 200 gram per uur;
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van stofklasse S kleiner is dan
200 gram per uur.
Artikel 4.74c
1.

Indien bij de mechanische bew erking van steen water als koel- of smeermiddel w ordt toegepast,
w ordt gebruik gemaakt van een gesloten w atercircuit, waarbij w ater wordt gereinigd en
hergebruikt voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is.

2.

Bij het lozen van af valw ater afkomstig van het mechanisch bew erken van steen wordt ten minste
voldaan aan het derde tot en met het vijf de lid.

3.

Het in een oppervlaktew aterlichaam, op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling
en het transport van afvalw ater, niet zijnde een vuilw aterriool, lozen van af valw ater afkomstig
van:
het mechanisch bew erken van natuursteen of beton,
een luchtreinigingsinstallatie voor het mechanisch bew erken van natuursteen of beton, of
het reinigen van apparatuur of werkruimten voor het mechanisch bew erken van natuursteen
of beton,
is toegestaan indien geen f locculanten zijn toegevoegd.

4.

Bij het lozen als bedoeld in het derde lid bedraagt het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer
dan 100 milligram per liter.

5.

Het
-

6.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

lozen in een vuilw aterriool van af valw ater afkomstig van:
het mechanisch bew erken van steen,
een luchtreinigingsinstallatie voor het mechanisch bew erken van steen, of
het reinigen van apparatuur of werkruimten voor het mechanisch bew erken van steen,
vindt slechts plaats indien: het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer bedraagt dan 300
milligram per liter en de korreldiameter van onopgeloste stoffen niet meer dan 0,75
millimeter bedragen.
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Artikel 4.74d
Bij de mechanische verw erking van steen wordt ten behoeve van het voorkomen dan w el beperken
van dif f use emissies en het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, voldaan aan de
bij ministeriële regeling te stellen eisen.

§ 4.5a.1.

Mechanische bewerkingen van steen

Artikel 4.84a
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies:
a. vindt het stralen van steen plaats:
1°. in een daarvoor bestemde en ingerichte gesloten kast, cabine of ruimte; of
2°. met gereedschap dat is uitgerust met een geïntegreerde stofafzuiginstallatie;
b. vindt het trommelen van steen plaats in een gesloten installatie;
c. w ordt stofklasse S dat vrijkomt bij de mechanische bew erking van steen, voor zover dat
redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen, tenzij gebruik w ordt gemaakt
van natte w erkmethoden die voldoen aan artikel 4.84b, onderdeel a of c;
d. vinden reiniging en ontstoffing van apparatuur en werkruimten plaats door gebruik te maken
van natte w erkmethoden of stofzuigers.

2.

Indien het redelijkerw ijs niet mogelijk is te stralen als bedoeld in het eerste lid, onder a, vindt het
stralen van steen plaats in een gesloten ruimte met gesloten deuren en ramen, w aarbij w ordt
voorkomen dat bij het openen van deuren en ramen stof naar de buitenlucht vrijkomt.

3.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden de
af gezogen emissies die vrijkomen bij mechanische bew erking van steen en die naar de
buitenlucht w orden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter
van een emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig gebouw op een
gezoneerd industrieterrein, dan w el op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw
per hectare.

4.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit en maatw erkvoorschriften stellen aan
de ligging en uitvoering van het af voerpunt van emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
derde lid.

5.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het derde lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het derde lid niet toenemen en de w ijze van afvoer van
die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

6.

In afw ijking van het vijf de lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
vierde lid stellen.

Artikel 4.84b
Aan artikel 4.74b van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. mechanische bew erking van steen plaatsvindt met w aterkoeling en de w aterstraal of het
w atergordijn zodanig is gedimensioneerd dat geen zichtbare stofvorming optreedt; of
b. de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij mechanische bew erking van steen worden gevoerd
door een f iltrerende afscheider, die geschikt is om aan artikel 4.74b van het besluit te voldoen en
in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek w ordt gecontroleerd en zo vaak als voor de
goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen; of
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c.

bij mechanische ruimteaf zuiging gebruik w ordt gemaakt van een w aterwand die geschikt is om
aan artikel 4.74b van het besluit te voldoen en in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek
w ordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt schoongemaakt.

§ 4.5a.2

Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Artikel 4.74da
Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen.
Artikel 4.74e
1.

Het is verboden in de buitenlucht met behulp van een nevelspuit vluchtige organische stoffen
houdende lijmen, harsen of coatings aan te brengen op steen.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het vanw ege de omvang van het te bew erken object
niet mogelijk is om deze activiteit in het inpandige deel van de inrichting te verrichten.

Artikel 4.74f
Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het aanbrengen van lijmen,
harsen of coatings op steen de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht
gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur;
b. 50 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S kleiner is dan
200 gram per uur.
Artikel 4.74g
Bij het aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen worden ten behoeve van:
a. het voorkomen dan w el beperken van dif fuse emissies;
b. het voorkomen dan w el beperken van geurhinder;
c. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico;
de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen toegepast.

§ 4.5a.2.

Aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen

Artikel 4.84c
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el het zoveel mogelijk beperken van dif fuse emissies,
w orden gassen en dampen die vrijkomen bij:
a. het aanbrengen van lijmen, harsen en coatings op steen door middel van vernevelen met
een nevelspuit,
b. het aansluitend aan de onder a genoemde activiteiten drogen dan w el uitharden van met
vluchtige organische stoffen behandelde materialen,
voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder,
w orden de overeenkomstig het eerste lid, onderdelen a en b, af gezogen gassen en dampen,
indien deze op de buitenlucht w orden geëmitteerd:
a. ten minste tw ee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding
gelegen gebouw en afgevoerd; of
b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

3.

Het tw eede lid is niet van toepassing indien het mogelijke ef f ect van de geuremissie van de
uittredende lucht van een af zuiginstallatie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein of een
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.
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4.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding van
af gezogen gassen en dampen, geuremissies die niet via de af zuiging w orden afgevoerd of
incidentele geurpieken, in aanvulling op het tw eede lid, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid,
van het besluit maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot:
a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het tw eede lid;
b. de situering van de af voerpijp;
c. het voorkomen of beperken van dif fuse geuremissies; of
d. het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

5.

In afw ijking van het tw eede lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het vierde lid onvoldoende
zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het
besluit maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanw ezigheid van een
ontgeuringsinstallatie of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen gassen en dampen.

6.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige gebouw en.

7.

In afw ijking van het zesde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
vierde en vijf de lid stellen.

Artikel 4.84d
Aan artikel 4.74f van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen emissies die vrijkomen bij het aanbrengen van lijmen, harsen of coatings op steen
w orden gevoerd door een filtrerende afscheider, die geschikt is om aan artikel 4.74f van het
besluit te voldoen; en
b. de f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.
Artikel 4.84e
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt bij het aanbrengen van
lijmen, harsen of coatings op steen het verwerken van lijmen, harsen, coatings en
verdunningsmiddelen alsmede het aanbrengen van coatings op steen plaats boven een
bodembeschermende voorziening.
§ 4.5a.3

Chem isch behandelen van steen

Artikel 4.74ga
Deze paragraaf is van toepassing op het chemisch behandelen van steen.
Artikel 4.74h
Bij het chemisch behandelen van steen w orden ten behoeve van het realiseren van een
verw aarloosbaar bodemrisico de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen toegepast.
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§ 4.5a.3.

Chem isch behandelen van steen

Artikel 4.84f
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico is een dompelbad w aarin
steen chemisch w ordt behandeld, opgesteld boven een lekbak of een vloeistof dichte vloer of
verharding, die zich ten minste uitstrekt tot de oppervlakte van het dompelbad en het daarbij
behorende uitlekgebied. Onder dit uitlekgebied w ordt niet begrepen het gebied w aar het steen
w ordt geplaatst nadat dit is af gespoeld met w ater of is gespoeld in een bad met w ater.

2.

Een dompelbad dat zich automatisch vult, is voorzien van een doelmatige overvulbeveiliging of
overloopbeveiliging.

§ 4.5a.4.

Het vervaardigen van betonmortel

Artikel 4.74i
Deze paragraaf is van toepassing op het vervaardigen van betonmortel.
Artikel 4.74j
1.

Het doseren en mengen van goederen behorende tot stuifklasse S1 voor het vervaardigen van
betonmortel, vindt plaats in gesloten ruimtes of in een gesloten systeem.

2.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het doseren en mengen
van goederen, bedoeld in het eerste lid, ten behoeve van het vervaardigen van betonmortel de
emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur, en
b. 50 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S kleiner is
dan 200 gram per uur.

3.

Bij het doseren en mengen ten behoeve van het vervaardigen van betonmortel w ordt ten
behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het beperken van dif f use
emissies en het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, voldaan aan de bij
ministeriële regeling gestelde eisen.

Artikel 4.74k
1.

Het lozen van af valw ater afkomstig van het reinigen van met beton verontreinigde
installatieonderdelen is uitsluitend toegestaan indien daarbij ten minste w ordt voldaan aan de
eisen, gesteld bij en krachtens het tweede tot en met vijf de lid.

2.

Bij het lozen in een aangew ezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de
inzameling en het transport van afvalw ater, niet zijnde een vuilw aterriool, bedraagt:
a. het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster niet meer dan 100 milligram per
liter, en
b. het gehalte aan chemisch zuurstofverbruik in enig steekmonster niet meer dan 200 milligram
per liter.

3.

Bij het lozen in een vuilw aterriool bedraagt het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer dan
300 milligram per liter.

4.

Het te lozen af valw ater kan op doelmatige w ijze w orden bemonsterd.

Artikel 4.74l
1.

Dit artikel is van toepassing op het mengen van af valstoffen voor het vervaardigen van
betonmortel w aarop het Besluit bodemkw aliteit van toepassing is.
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2.

Onverminderd artikel 2.12 voldoen af valstoffen die w orden toegepast voor het vervaardigen van
betonmortel af zonderlijk aan de kw aliteitseisen van hoofdstuk 3 van het Besluit bodemkw aliteit.

3.

Onverminderd artikel 2.12 kan het bevoegd gezag in afw ijking van het tw eede lid bepalen dat
af valstoffen die af zonderlijk niet aan de vereisten uit het Besluit bodemkw aliteit voldoen, voor het
vervaardigen van betonmortel kunnen worden toegepast, indien:
a. de nuttige toepassing van de af valstof is toegestaan, en
b. de toepassing van de af valstof bijdraagt aan de f ysische of bouwtechnische eigenschappen
van de bouw stof en daarmee de inzet van primaire grondstoffen uits paart.

§ 4.5a.4.

Het vervaardigen van betonmortel

Artikel 4.84g
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies en het
bevorderen van een doelmatige verspreiding van emissies naar de buitenlucht als bedoeld in
artikel 4.74j, derde lid, van het besluit, w orden bij het doseren en mengen ten behoeve van de
vervaardiging van betonmortel de emissies die naar de buitenlucht w orden afgevoerd, bovendaks
en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw
is gelegen, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein of op een
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

2.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit en maatw erkvoorschrift en stellen aan
de ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de lucht.

3.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het eerste lid niet toenemen en de w ijze van afvoer van
die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

4.

In afw ijking van het derde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
tw eede lid stellen.

Artikel 4.84h
Aan artikel 4.74j, tw eede lid, van het besluit w ordt bij het doseren en mengen ten behoeve van de
vervaardiging van betonmortel in ieder geval voldaan indien de via ontluc htingsopeningen ontw ijkende
lucht door een f iltrerende afscheider wordt gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert,
periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt schoongemaakt
en vervangen.
§ 4.5a.5.

Het vormgeven van betonproducten

Artikel 4.74m
Deze paragraaf is van toepassing op het vormgeven van betonproducten.
Artikel 4.74n
1.

Het lozen van af valw ater afkomstig van het uitw assen van beton is uitsluitend toegestaan indien
daarbij ten minste w ordt voldaan aan de eisen, gesteld bij en krachtens het tweede tot en met
vijf de lid.

2.

Bij het lozen van af valw ater in een aangew ezen oppervlaktewaterlichaam bedraagt:
a. het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster niet meer dan 100 milligram per
liter, en
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b.

het gehalte aan chemisch zuurstofverbruik in enig steekmonster niet meer dan 200 milligram
per liter.

3.

Bij het lozen van af valw ater in een vuilw aterriool bevat het afvalw ater in enig steekmonster niet
meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

4.

Het te lozen af valw ater kan op doelmatige w ijze w orden bemonsterd.

Artikel 4.74o
1.

Bij het aanbrengen van ontkistingsmiddelen op bekisting w ordt voldaan aan de bij ministeriële
regeling gestelde eisen inzake de reductie van de emissie van vluchtige organische stoffen, tenzij
deze niet kostenef fectief of technisch uitvoerbaar zijn.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het totaal verbruik van vluchtige organische stoffen bij
de activiteit, genoemd in het eerste lid, minder bedraagt dan 1.000 kilogram per jaar.

Artikel 4.74p
Bij het op bekisting aanbrengen van ontkistingsmiddelen en het uitw assen van beton wordt ten
behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico voldaan aan de bij ministeriële
regeling gestelde eisen.
Artikel 4.74p1
In afw ijking van artikel 6.1, eerste lid, w orden voor inrichtingen als bedoeld in categorie 11.3,
onderdeel c, onder 2° en 3°, van bijlage I, bij het Besluit omgevingsrecht w aarvoor tot de
inw erkingtreding van deze paragraaf, een vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en
onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in w erking en onherroepelijk w as, de
voorschriften van die vergunning in afw ijking van artikel 6.1, eerste lid, voor onbepaalde tijd
aangemerkt als maatw erkvoorschriften, mits de voorschrif ten van de vergunning vallen binnen de
bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatw erkvoorschriften op grond van artikel
2.20.
§ 4.5a.5.

Het vormgeven van betonproducten

Artikel 4.84i
1.

Ter uitvoering van artikel 4.74o, eerste lid, van het besluit, past degene die de inrichting drijf t bij
het op bekisting aanbrengen van ontkistingsmiddelen:
a. maatregelen ten aanzien van de bedrijf svoering ter voorkoming van onnodige emissies van
vluchtige organische stoffen;
b. oplosmiddelarme producten en efficiënte applicatiemethoden toe.

2.

Indien de emissiereducerende maatregelen, bedoeld in het eerste lid, niet of in onvoldoende
mate zijn getrof fen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering w aarom de
maatregelen niet zijn getroffen. Bij de motivering w ordt betrokken de kosteneffectiviteit en de
technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.

Artikel 4.84j
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel
4.74p van het besluit vindt:
a. het op bekisting aanbrengen van ontkistingsmiddelen,
b. het uitw assen van beton,
plaats boven een vloeistof dichte vloer of verharding of een lekbak.
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2.

Het eerste lid, aanhef en onderdeel a, is niet van toepassing op een inrichting w aarvoor tot
1 januari 2013 een vergunning onherroepelijk van kracht w as en in die vergunning andere
bodembeschermende voorzieningen of bodembeschermende maatregelen zijn voorgeschreven
w aarmee bij het aanbrengen van ontkistingsmiddelen een verw aarloosbaar bodemrisico wordt
gelopen.

3.

Ten aanzien van een inrichting als bedoeld in het tw eede lid blijven, in afw ijking van het eerste
lid, aanhef en onderdeel a, de voorschriften van de vergunning ten behoeve van het realiseren
van een verw aarloosbaar bodemrisico bij het op bekisting aanbrengen van ontkistingsmiddelen
van toepassing.

§ 4.5a.6.

Het breken van steenachtig materiaal

Artikel 4.74q
Deze paragraaf is van toepassing op het breken van steenachtig materiaal.
Artikel 4.74r
Bij het in de buitenlucht breken van steenachtig materiaal w ordt:
a. zoveel mogelijk voorkomen dat stof verspreiding optreedt die op een af stand van meer dan 2
meter van de bron met het blote oog w aarneembaar is;
b. verontreiniging van de omgeving zoveel mogelijk beperkt;
c. zoveel mogelijk voorkomen dat steenachtig materiaal in een oppervlaktew aterlichaam geraakt, en
d. zoveel mogelijk voorkomen dat steenachtig materiaal in een voorziening voor het beheer van
af valw ater geraakt.
Artikel 4.74s
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het inpandig breken van
steenachtig materiaal de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur, en
b. 50 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S kleiner is
dan 200 gram per uur.

2.

Bij het inpandig breken van steenachtig materiaal w ordt ten behoeve van het voorkomen dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het beperken van dif f use emissies en het doelmatig verspreiden
van emissies naar de buitenlucht, voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 4.5a.6.

Het breken van steenachtig materiaal

Artikel 4.84k
Aan artikel 4.74r van het besluit w ordt bij het breken van steenachtig materiaal in de buitenlucht in
ieder geval voldaan indien het te breken materiaal door besproeiing vochtig w ordt gehouden en de
dosering van het sproeiw ater zodanig is af gestemd op de behoef te dat hierbij geen af valw ater
vrijkomt.
Artikel 4.84l
Aan artikel 4.74s, eerste lid, van het besluit w ordt bij het inpandig breken van steenachtig materiaal in
ieder geval voldaan indien de via ontluchtingsopeningen ontw ijkende lucht door een f iltrerende
af scheider wordt gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.
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Artikel 4.84m
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies en het
bevorderen van een doelmatige verspreiding van emissies naar de buitenlucht, bedoeld in artikel
4.74s van het besluit, w orden bij het inpandig breken van steenachtig materiaal de emissies
overeenkomstig artikel 4.74s, tw eede lid, van het besluit die naar de buitenlucht w orden
af gevoerd, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een
emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd
industrieterrein of op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

2.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit en maatw erkvoorschriften stellen aan
de ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de lucht, bedoeld in artikel
4.74s, tw eede lid, van het besluit.

3.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het eerste lid niet toenemen en de w ijze van afvoer van
die emissies naar de buitenlucht niet verandert.
4.
In af w ijking van het derde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in
het tw eede lid stellen.

AFDELING 4.6. ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT MOTOREN, MOTORVOER- EN
V AARTUIGEN EN ANDERE GEMOTORISEERDE APPARATEN
§ 4.6.1

Lozen van afvalwater (algemeen)

Artikel 4.74t
Deze paragraaf is van toepassing op activiteiten als bedoeld in de paragrafen 4.6.3., 4. 6.5, en 4.6.6.
Artikel 4.75
1.

2.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van een of meer activiteiten als
bedoeld in de paragrafen 4.6.3, 4.6.5 en 4.6.6 wordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en
met het vijf de lid.
In het af valw ater afkomstig van het reviseren van motoren worden de emissiegrensw aarden
genoemd in tabel 4.75 niet overschreden:

Tabel 4.75
Stoffen

Emissiegrenswaarde

BTEX-som

15 milligram per liter

Vluchtige organohalogeenv erbindingen uitgedrukt als chloor

100 microgram per liter

Olie

20 milligram per liter

PAK's

5 microgram per liter

Koper

1 milligram per liter

Nikkel

3 milligram per liter

Lood

3 milligram per liter

Zink

3 milligram per liter

Chroom

2 milligram per liter
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3.

Ander af valw ater dan het afvalw ater bedoeld in het tw eede lid, af komstig van een activiteit als
bedoeld in het eerste lid, w ordt niet geloosd, indien het in enig steekmonster meer bevat dan:
a. 20 milligram olie per liter;
b. 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

4.

In afw ijking van het derde lid bedraagt het gehalte aan olie ten hoogste 200 milligram per liter in
enig steekmonster, indien het af valw ater voorafgaand aan vermenging met ander af valw ater
w ordt geleid door een slibvangput en olieaf scheider die:
a. voldoen aan en w orden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en 2, of
b. zijn geplaatst voor het van toepassing w orden van dit besluit of een deel daarvan op een
activiteit in de inrichting en op de hoeveelheid af valw ater zijn af gestemd.

5.

Het te lozen af valw ater, bedoeld in het tw eede en derde lid, kan op een doelmatige w ijze worden
bemonsterd.

§ 4.6.3

Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen

Artikel 4.76
Deze paragraaf is van toepassing op het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen.
Artikel 4.77
1.

Met betrekking tot een bunkerstation w aarin lichte olie w ordt opgeslagen, wordt ten opzichte van
buiten de inrichting gelegen kw etsbare objecten een afstand aangehouden van 20 meter
gerekend vanaf de zijden van het bunkerstation alsmede het v ulpunt van het bunkerstation.

2.

Met betrekking tot een op de w al geplaatste vaste afleverinstallatie voor het afleveren van lichte
olie aan vaartuigen w ordt ten opzichte van buiten de inrichting gelegen kw etsbare objecten een
af stand aangehouden van 20 meter gerekend vanaf het afleverpunt alsmede het vulpunt van de
bijbehorende opslagtank.

3.

Binnen een af stand van 20 meter van een bunkerstation waarin lichte olie w ordt opgeslagen
gerekend vanaf de zijden van het bunkerstation alsmede het vulpunt van het bunkerstation en
binnen een af stand van 20 meter van een op de w al geplaatste vaste afleverinstallatie voor het
af leveren van lichte olie aan vaartuigen gerekend vanaf het afleverpunt alsmede het vulpunt van
de bijbehorende opslagtank is overnachting en rec reatief verblijf door derden niet toegestaan.

4.

Indien een bunkerstation waarin geen lichte olie w ordt opgeslagen, is gelegen aan een
doorgaande vaarroute, wordt ten opzichte van buiten de inrichting gelegen kw etsbare objecten
een af stand aangehouden van 20 meter gerekend vanaf de aan de vaarroute grenzende zijde
van het bunkerstation.

5.

Het eerste en tw eede lid zijn niet van toepassing op bunkerstations en op de w al geplaatste vaste
af leverinstallaties die zijn geïnstalleerd voor 1 januari 2011.

6.

In het belang van het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan wel
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan kan het bevoegd gezag
bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan de locatie van een bunkerstation of een op de w al
geplaatste vaste afleverinstallatie als bedoeld in het vijf de lid.

Artikel 4.78
1.

Bij het af leveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen zijn voldoende absorptiemiddelen en
andere hulpmiddelen aanw ezig voor de eerste bestrijding van een w aterverontreiniging ten
gevolge van morsingen of een calamiteit bij het af leveren van brandstof.
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2.

Een installatie voor het af leveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen alsmede de daarbij
behorende tankinstallatie, is zodanig uitgevoerd dat bij w isselende waterstanden, voor zover
deze ter plaatse optreden, als gevolg van die w aterstanden geen nadelige gevolgen voor het
milieu optreden.

3.

Het bevoegd gezag kan, indien uit de aard en de ligging van de installatie onduidelijk zou kunnen
zijn w elke absorptie- en hulpmiddelen het meest zijn aangew ezen, maatw erkvoorschrif ten stellen
met betrekking tot de hoeveelheid en de soort middelen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4.79
Bij het af leveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen wordt ten behoeve van:
a. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico;
b. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat
niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat
ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;
c. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van een oppervlaktew aterlichaam;
d. het voorkomen dan w el beperken van geurhinder,
ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

§ 4.6.2.

Afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen

Artikel 4.86
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan en het voorkomen dan
w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van een
oppervlaktew aterlichaam w ordt bij het af leveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen ten
minste voldaan aan het tw eede tot en met tiende lid.

2.

Het af leveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen en het vullen van opslagtanks vindt
uitsluitend plaats door of onder direct toezicht van deskundig personeel dat op de hoogte is van:
a. de gevaarlijke eigenschappen van de brandstoffen,
b. de absorptie- en hulpmiddelen, bedoeld in artikel 4.78 van het besluit,
c. het noodplan, bedoeld in het zevende lid, en
d. de instructies, bedoeld in artikel 36 van bijlage 3.8 bij de Binnenvaartregeling,
en dat direct kan ingrijpen bij morsingen, incidenten en calamiteiten.

3.

Bij een op de w al geplaatste vaste afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare brandstoffen
aan vaartuigen en bij het vulpunt van een bunkerstation indien dit vulpunt op de kant is gelegen,
w orden voorzieningen getroffen of maatregelen genomen om s chade aan de af leverinstallatie en
het vulpunt door aanrijdingen te voorkomen.

4.

Een op de w al geplaatste vaste afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare brandstoffen
aan vaartuigen en een bunkerstation zijn zodanig gelegen, dat de bereikbaarheid voor
passerende vaartuigen is gew aarborgd en een zo laag mogelijk aanvaringsrisico wordt bereikt.

5.

Een op de w al geplaatste vaste afleverinstallatie voldoet bij het af leveren van vloeibare
brandstoffen aan vaartuigen aan de volgende onderdelen van PGS 28:
a. de voorschrif ten 2.3.8, 2.3.11 en 2.3.12;
b. de voorschrif ten 3.2.5, 3.4.4 en 3.4.6 tot en met 3.4.11, en
c. de voorschrif ten 5.5.1, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2 en 5.7.1,
w aarbij voor 'voertuig' w ordt gelezen 'vaartuig'.
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6.

Op een op de w al geplaatste vaste afleverinstallatie voor het afleveren van vloeibare brandstoffen
aan vaartuigen zijn de artikelen 21, 35b, e, f , j en k, 36, 45, 46 en 47 van bijlage 3.8 bij de
Binnenvaartregeling van overeenkomstige toepassing.

7.

Op verzoek van het bevoegd gezag stelt de houder van een inrichting waar vloeibare brandstof
w ordt afgeleverd aan vaartuigen aan de hand van de opslagcapaciteit, de aard van de
opgeslagen producten en de aard van de inrichting een doelmatig noodplan op om:
a. lekkage zo spoedig mogelijk te stoppen en gelekte brandstof op te ruimen,
b. brand zo spoedig mogelijk onder controle te krijgen w aarbij w ordt aangegeven in w elke
gevallen zelf opgetreden wordt en in w elke gevallen de brandw eer wordt ingeschakeld,
c. betrokken personen intern te alarmeren en indien nodig op te roepen,
d. indien nodig de installatie stil te leggen of te ontruimen,
e. hulpdiensten, omw onenden en bevoegd gezag te inf ormeren, en
f . zo nodig hulp te kunnen bieden aan degenen die zich op het bedrijf sterrein bevinden en aan
omw onenden.

8.

Aan een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert, bedoeld in artikel 3.14, tw eede en derde lid van
het Rijnvaartpolitiereglement 1995, w ordt geen vloeibare brandstof afgeleverd.

9.

Aan een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert, bedoeld in artikel 3.14, eerste lid van het
Rijnvaartpolitiereglement 1995, w ordt geen vloeibare brandstof afgeleverd indien de gevaarlijke
stof fen gassen zijn.

10. Bij een bunkerstation waar lichte olie w ordt afgeleverd aan vaartuigen, wordt geen vloeibare
brandstof afgeleverd aan een schip dat gevaarlijke stoffen vervoert, bedoeld in artikel 3.14, eerste
lid, van het Rijnvaartpolitiereglement 1995
Artikel 4.86a
1.

Onverminderd artikel 4.86 voldoet een bunkerstation bij het af leveren van vloeibare brandstof aan
vaartuigen ten minste aan:
a. de volgende onderdelen van PGS 28:
1°. de voorschrif ten 2.3.8, 2.3.11 en 2.3.12;
2°. de voorschrif ten 3.4.4 en 3.4.6 tot en met 3.4.11, en
3°. de voorschrif ten 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2 en 5.7.1,
w aarbij voor ‘voertuig’ w ordt gelezen ‘vaartuig’ en
b. de artikelen 21, 35 aanhef en onder b, e, f , j, k, 36, 45, 46 en 47 van bijlage 3.8 bij de
Binnenvaartregeling.

2.

Het bevoegd gezag kan indien de technische staat van het bunkerstation onvoldoende is bij
maatw erkvoorschrift eisen stellen die leiden tot een beschermingsniveau dat gelijkw aardig is aan
bijlage 3.8 bij de Binnenvaartregeling.

3.

Dit artikel is niet van toepassing op een bunkerstation dat beschikt over een certificaat als
bedoeld in artikel 6 van het Binnenvaartbesluit.

Artikel 4.87
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico wordt een op de wal
geplaatste vaste installatie voor het afleveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen opgesteld
boven een lekbak of een vloeistof dichte vloer of verharding.
Artikel 4.87a
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van verontreiniging van een oppervlaktew aterlichaam w ordt bij het af leveren van
vloeibare brandstoffen aan vaartuigen voldaan aan het tw eede tot en met het vijf de lid.
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2.

Het af leveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen vindt zodanig plaats dat morsen van
brandstof zoveel mogelijk w ordt voorkomen. De gemorste brandstof wordt direct opgenomen met
daarvoor geschikte absorptiemiddelen.

3.

Het vulpistool of het uiteinde van de vulleiding van een installatie voor het af leveren van vloeibare
brandstoffen aan vaartuigen op een bunkerstation wordt weggehangen boven een lekbak.

4.

Een installatie voor het af leveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen wordt niet gebruikt
voor het vullen van jerrycans en andere vaten met vloeibare brandstoffen.

5.

Het af leveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen vanuit een op de w al geplaatste vaste
af leverinstallatie vindt plaats met een vulleiding met overvulbeveiliging en automatisch
uitschakelinrichting die het bunkeren bij een tankvulstand van 97% onderbreken of een vulpistool
dat is voorzien van een automatisch af slagmechanisme.

Artikel 4.87b
Indien blijkt dat bij het af leveren van vloeibare brandstoffen aan vaartuigen en het vullen van de
beladingstanks van een bunkerstation de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt, kan het
bevoegd gezag overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatw erkvoorschriften stellen
met betrekking tot de situering van de emissiepunten w aar dampen van brandstof vrijkomen, of de
toepassing van dampretourvoorzieningen of andere systemen om de dampen gericht af te zuigen.
§ 4.6.4.

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan
m otorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen.

Artikel 4.80
Deze paragraaf is van toepassing op inrichtingen voor het afleveren van vloeibare brandstof en
gecomprimeerd aardgas, indien uitsluitend w ordt afgeleverd anders dan aan motorvoertuigen voor het
w egverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen.
Artikel 4.80a
1.

Het inpandig af leveren van lichte olie vindt niet plaats.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op inpandige af leverinstallaties voor lichte olie die zijn
geïnstalleerd voor 1 januari 2011.

3.

In de gevallen, bedoeld in het tw eede lid, w aarin het inpandig af leveren van lichte olie is
toegestaan, vindt het inpandig af leveren in het belang van het voorkomen van risico’s voor de
omgeving en ongew one voorvallen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen
en de gevolgen hiervan, ten minste plaats via een EU-systeem voor dampretour f ase-II.

4.

Op het inpandig af leveren van lichte olie, bedoeld in het derde lid, zijn artikel 3.20, derde tot en
met achtste lid, alsmede de krachtens die leden en krachtens artikel 4.83 gestelde regels van
toepassing.

Artikel 4.81
1.

De installatie voor het af leveren van gecomprimeerd aardgas, anders dan aan motorvoertuigen
voor het w egverkeer en vaartuigen, bevindt zich op een af stand van ten minste 10 meter van
kw etsbare en beperkt kwetsbare objecten.

2.

Een aardgas-afleverinstallatie voor het afleveren van gecomprimeerd aardgas, anders dan aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen voldoet ten behoeve van het voorkomen van
risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat niet mogelijk is het
zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen
zich voordoen en de gevolgen hiervan, aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.
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Artikel 4.82
1.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van een vloeistofdichte vloer of
verharding w aarboven het afleveren van motorbrandstof, anders dan aan motorvoertuigen voor
het w egverkeer, vaartuigen of spoorvoertuigen plaatsvindt, wordt ten minste voldaan aan het
tw eede tot en met het vierde lid.

2.

Het af valw ater wordt geleid door een slibvangput en olieaf scheider die voldoen aan NEN-EN 8581 en 2.

3.

Het gehalte aan olie in het af valw ater na de afscheider bedraagt niet meer dan 200 milligram per
liter in enig steekmonster bepaald overeenkomstig de bepalingsmethode.

4.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

5.

Het tw eede lid is niet van toepassing indien voor het van toepassing worden van dit besluit of een
deel daarvan op een activiteit in de inrichting een slibvangput of een olieaf scheider is geplaatst
die op de hoeveelheid af valw ater is afgestemd.

Artikel 4.83
Bij het af leveren van vloeibare brandstof, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer,
vaartuigen of spoorvoertuigen, wordt:
a. ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico en het voorkomen dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van luchtverontreiniging voldaan aan
de bij ministeriële regeling te stellen eisen; en
b. ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el,
voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan,
ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
§ 4.6.3.

Afleveren van vloeibare brandstof of gecomprimeerd aardgas anders dan aan
m otorvoertuigen voor het wegverkeer, vaartuigen of spoorwegvoertuigen

Artikel 4.88
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt bij het af leveren
van vloeibare brandstof en gecomprimeerd aardgas, anders dan aan motorvoertuigen voor het
w egverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen, ten minste voldaan aan de artikelen 4.91 tot en met
4.93a.

2.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bij het af leveren van
vloeibare brandstof, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en
vaartuigen, voldaan aan de artikelen 4.91 en 4.94a.

3.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van luchtverontreiniging w ordt bij het af leveren van lichte olie voldaan aan artikel 4.89.

Artikel 4.89 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4.90 [vervallen per 1-1-2012]
Artikel 4.91
1. Een vaste afleverinstallatie voldoet bij het af leveren van vloeibare brandstof anders dan aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen aan de volgende
onderdelen van PGS 28:
a. de voorschrif ten 2.3.8, 2.3.11 en 2.3.13;
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b. de voorschrif ten 3.2.5 en 3.4.2 tot en met 3.4.11;
c. voorschrift 4.5.8;
d. de voorschrif ten 5.5.1 en 5.5.3, en
e. de paragraf en 5.6 en 5.7.
2. Bij het af leveren van lichte olie zonder toezicht is de vaste afleverinstallatie voorzien van een
temperatuurgevoelig element dat voldoet aan voorschrif t 2.3.12 van PGS 28.
Artikel 4.92
In afw ijking van artikel 4.91 voldoet het af leveren van vloeibare brandstof anders dan aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen, waarbij minder dan 25 kubieke
meter per jaar w ordt afgeleverd, aan de voorschrif ten 3.4.1, 3.4.4, 3.4.5 en 3.4.8 van PGS 30.
Artikel 4.92a
1.

Een mobiele af leverinstallatie voldoet bij het af leveren van lichte olie, anders dan aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen, aan bijlage D van PGS 28.

2.

Een mobiele af leverinstallatie voldoet bij het af leveren van gasolie, anders dan aan
motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen, aan bijlage D van PGS 30.

Artikel 4.92b
Onverminderd de artikelen 4.91 en 4.92 is een vaste afleverinstallatie voor het inpandig af leveren van
lichte olie, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen, die
is toegestaan op grond van artikel 6.34, van het besluit, voorzien van een thermische brandmelder die
is aangesloten op een akoestisch signaal.
Artikel 4.93
1.

Voor zover de nominale compressorcapaciteit per compressor ten minste 14,3 Nm3 per uur
bedraagt, voldoet een aardgas-afleverinstallatie voor het afleveren van gecomprimeerd aardgas
anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen aan:
a. de paragraf en 5.1 tot 5.3, met uitzondering van subparagraaf 5.1.6, eerste en tweede alinea,
en de paragrafen 5.5 en 5.7 tot en met 5.11, met uitzondering van subparagraaf 5.10.1 van
PGS 25;
b. de paragraf en 6.1 en 6.2 van PGS 25;
c. de paragraf en 7.1 en 7.3 tot en met 7.7 van PGS 25;
d. de paragraf en 8.1 tot en met 8.7, 8.10 en 8.11 van PGS 25, en
e. de hoof dstukken 9 tot en met 12, met uitzondering van paragraaf 11.4, van PGS 25.

2.

Inpandig af leveren van gecomprimeerd aardgas vindt plaats overeenkomstig de paragrafen 13.1,
13.2 en 13.4 van PGS 25.

3.

Het eerste lid is niet van toepassing op een aardgas -afleverinstallatie voor gecomprimeerd
aardgas die in w erking w as voor 1 december 2013, tot het moment w aarop de aardgasaf leverinstallatie uitgebreid w ordt gerenoveerd, voor wat betreft:
a. de dimensionering van de af blaasveiligheid, bedoeld in paragraaf 5.3.2 van PGS 25;
b. de gronddekking van ondergrondse leidingen, bedoeld in paragraaf 5.3.10 van PGS 25;
c. de interne veiligheidsaf standen, bedoeld in paragraaf 5.5 van PGS 25;
d. het temperatuurgevoelig element in de af leverzuil bij onbemand af leveren, bedoeld in
paragraaf 5.11.1 van PGS 25;
e. de veiligheidsaf sluiter voor het gasnet, bedoeld in paragraaf 5.11.1 van PGS 25;
f . de bouw kundige eisen aan een buf feropslag, bedoeld in paragraaf 7. 3 van PGS 25, en
g. de uitstroomrichting van de af blaasleiding, bedoeld in paragraaf 9.4 van PGS 25,
indien de af leverinstallatie volgens het eerste lid met deze voorzieningen is uitgevoerd.
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4.

Indien het derde lid van toepassing is, voldoet de aardgas -afleverinstallatie voor gecomprimeerd
aardgas aan dit artikel zoals dat luidde tot 1 december 2013, voor zover het betreft de
voorzieningen, bedoeld in het derde lid, onderdelen a tot en met g.

5.

Het tw eede lid is tot het moment w aarop de aardgas-afleverinstallatie uitgebreid w ordt
gerenoveerd dan wel uiterlijk tot 1 december 2023 niet van toepassing op het inpandig af leveren
van gecomprimeerd aardgas. Tot dat moment of die datum voldoet een inpandige aardgas af leverinstallatie voor gecomprimeerd aardgas aan de eisen die daaraan tot 1 december 2013 bij
maatw erkvoorschrift werden gesteld.

Artikel 4.93a
1.

Een aardgas-afleverinstallatie voldoet bij het af leveren van gecomprimeerd aardgas anders dan
aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen, voor zover de
nominale compressorcapaciteit per compressor minder dan 14,3 Nm3 per uur bedraagt en voor
zover de installatie is voorzien van een bufferopslag of van meerdere compressoren waarvan de
uitlaatzijden zijn gekoppeld, aan het tw eede tot en met vierde lid.

2.

Een installatie als bedoeld in het eerste lid, die is voorzien van meerdere compressoren waarvan
de uitlaatzijden zijn gekoppeld, voldoet aan de volgende onderdelen van PGS 25:
a. de paragraf en 5.1 tot en met 5.3, met uitzondering van de subparagrafen 5.1.1 en 5.1.6,
eerste en tw eede alinea, en de paragrafen 5.5 en 5.7 tot en met 5.11, met uitzondering van
de subparagraaf 5.10.1;
b. de paragraf en 6.1 en 6.2;
c. de paragraf en 8.1 tot en met 8.7, 8.10 en 8.11, en
d. de hoof dstukken 9 tot en met 12, met uitzondering van de paragrafen 11.4 en 12.2.

3.

Indien een installatie als bedoeld in het tw eede lid is voorzien van een buf feropslag, voldoet de
installatie tevens aan de paragrafen 7.1 en 7.3 tot en met 7.7 van PGS 25.

4.

Een installatie als bedoeld in het eerste lid, die niet is voorzien van compressoren die aan de
uitlaatzijde zijn gekoppeld maar die is voorzien van een bufferopslag, voldoet aan de volgende
onderdelen van PGS 25:
a. de paragraf en 5.1 tot en met 5.3, met uitzondering van de subparagrafen 5.1.1 en 5.1.6,
eerste en tw eede alinea, en de paragrafen 5.5, 5.7 en 5.9 tot en met 5.11, met uitzondering
van de subparagraaf 5.10.1;
b. paragraaf 7.1 en de paragrafen 7.3 tot en met 7.7;
c. de paragraf en 8.1 tot en met 8.7, 8.10 en 8.11, en
d. de hoof dstukken 9 tot en met 12, met uitzondering van de paragrafen 9.1, 11.4 en 12.2.

5.

Het tw eede, derde en vierde lid zijn niet van toepassing op een aardgas -afleverinstallatie voor
gecomprimeerd aardgas die in w erking w as voor 1 december 2013, tot het moment w aarop de
aardgas-afleverinstallatie uitgebreid w ordt gerenoveerd, voor wat betreft:
a. de dimensionering van de af blaasveiligheid, bedoeld in paragraaf 5.3.2 van PGS 25;
b. de gronddekking van ondergrondse leidingen, bedoeld in paragraaf 5.3.10 van PGS 25;
c. de interne veiligheidsaf standen, bedoeld in paragraaf 5.5 van PGS 25;
d. het temperatuurgevoelig element in de af leverzuil bij onbemand af leveren, bedoeld in
paragraaf 5.11.1 van PGS 25;
e. de veiligheidsaf sluiter voor het gasnet, bedoeld in paragraaf 5.11.1 van PGS 25;
f . de bouw kundige eisen aan een buf feropslag, bedoeld in paragraaf 7.3 van PGS 25, en
g. de uitstroomrichting van de af blaasleiding, bedoeld in paragraaf 9.4 van PGS 25,
indien de af leverinstallatie volgens het tw eede, derde en vierde lid met deze voorzieningen is
uitgevoerd.

6.

Indien het vijf de lid van toepassing is, voldoet de aardgas -afleverinstallatie voor gecomprimeerd
aardgas aan artikel 4.93, zoals dat luidde tot 1 december 2013, voor zover dat artikel betrekking
heef t op de voorzieningen, bedoeld in het vijf de lid, onderdelen a tot en met g.
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Artikel 4.94
1.

Het af leveren van vloeibare brandstof anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer,
spoorvoertuigen en vaartuigen vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding.

2.

De vloeistof dichte vloer of verharding, bedoeld in het eerste lid, is aangelegd overeenkomstig het
daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument door een bedrijf , dat
daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit, en strekt zich, voor zover
erf afscheidingen, gebouw en en andere fysieke begrenzingen dit toelaten, vanaf de afleverzuil uit
over een af stand van ten minste de lengte van de af leverslang plus 1 meter, met een minimum
van 5 meter. Indien de vloeistof dichte vloer of verharding zich daardoor zou uitstrekken tot over
de openbare w eg dan strekt deze vloer of verharding zich uit tot de openbare weg met dien
verstande dat deze afstand niet minder bedraagt dan 3 meter. In de laats te situatie is de
af leverslang niet langer dan 4 meter. Aan de zijde w aar geen tankende voertuigen kunnen
w orden opgesteld, strekt de vloeistofdichte vloer of verharding zich uit tot een afstand van ten
minste 1 meter vanaf het hart van de afleverzuil.

3.

De af w ateringssystemen van de vloeistofdichte vloer of verharding zijn vloeistof dicht uitgevoerd
overeenkomstig het daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument,
door een instelling, die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit. Terstond
na de installatie en beproeving op dichtheid w ordt de riolering af gedekt.

4.

Een af leverinstallatie is geplaatst boven een vloeistofdichte vloer of verharding. Doorvoeringen en
af sluitingen van deze vloeistof dichte vloer of verharding zijn eveneens vloeistofdicht.

5.

Gelekte vloeistof fen worden vanaf de in het vierde lid bedoelde vloeistof dichte vloer afgevoerd
naar het afw ateringssysteem of naar de in het eerste lid bedoelde vloeistof dichte vloer of
verharding. Indien gebruik w ordt gemaakt van af sluiters of terugslagkleppen zijn deze geplaatst
boven een vloeistof dichte vloer of verharding.

6.

Pompeilanden en aanw ezige doorvoeren zijn vloeistof dicht en zijn aangelegd overeenkomstig het
daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument, door een instelling,
die daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.

7.

In afw ijking van het eerste tot en met het zesde lid vindt het af leveren van vloeibare brandstof
anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, spoorvoertuigen en vaartuigen, waarbij
minder dan 25 kubieke meter per jaar w ordt afgeleverd, plaats boven een bodembeschermende
voorziening.

8.

Het derde lid is niet van toepassing totdat er een algehele renovatie van de tankinstallatie
plaatsvindt w aarbij de vloeistof dichte verharding wordt opengebroken of indien de
af leverinstallaties worden vervangen.

Artikel 4.94a
1.

In afw ijking van artikel 4.94, eerste tot en met zesde lid, kan het af leveren van vloeibare
brandstof, anders dan aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en vaartuigen, plaatsvinden
boven een geomembraanbaksysteem, indien:
a. de inrichting is gelegen binnen de bebouw de kom w aarbij de af leverzuilen in een rij parallel
aan de naastgelegen w eg staan opgesteld en het af leveren uitsluitend aan de w egzijde op of
aan de openbare w eg plaatsvindt, of
b. op basis van een onderzoek naar de grondmechanica dat voor het aanbrengen van het
geomembraanbaksysteem is uitgevoerd, is gebleken dat het aanbrengen van een
vloeistof dichte vloer of verharding onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

2.

Een geomembraanbaksysteem als bedoeld in het eerste lid is aangelegd overeenkomstig het
daartoe krachtens het Besluit bodemkw aliteit aangew ezen normdocument door een bedrijf , dat
daartoe beschikt over een erkenning op grond van dat besluit.
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§ 4.6.5.

Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of
andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren

Artikel 4.83a
Deze paragraaf is van toepassing op het onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen,
spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren.
Artikel 4.84
1.

In een inrichting voor onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet zijnde een
autodemontagebedrijf of een inrichting voor het opslaan van autowrakken in het kader van
hulpverlening aan kentekenhouders door een daartoe aangewezen instantie of in het kader van
onderzoek door politie of justitie, zijn niet meer dan vier autow rakken aanw ezig.

2.

In een inrichting voor onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niet zijnde een
demontagebedrijf voor tw eewielige motorvoertuigen of een inrichting voor het opslaan van
w rakken van tweewielige motorvoertuigen in het kader van hulpverlening aan kentekenhouders
door een daartoe aangew ezen instantie of in het kader van onderzoek door politie of justitie, zijn
niet meer dan vier w rakken van tweewielige motorvoertuigen aanw ezig.

3.

Het is niet toegestaan, anders dan bij een autodemontagebedrijf of een demontagebedrijf voor
tw eewielige motorvoertuigen, een autow rak onderscheidenlijk een w rak van een tw eewielig
motorvoertuig en de daarin aanw ezige materialen of onderdelen te verwijderen of nuttig toe te
passen, tenzij het betreft:
1°. de opslag, of
2°. accessoires die w orden gedemonteerd omdat de laatste eigenaar of houder van het
autow rak of wrak van een tweewielig motorvoertuig hierom anders dan in de uitoef ening van
zijn beroep of bedrijf heeft verzocht en met als doel die accessoires opnieuw te gebruiken
ten behoeve van een ander motorvoertuig w aarvan hij eigenaar of houder is.

4.

Het proef draaien van verbrandingsmotoren vindt niet in de buitenlucht plaats.

5.

Bij het onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere
gemotoriseerde apparaten of bij het proefdraaien van verbrandingsmotoren wordt ten behoeve
van:
a. het voorkomen of beperken van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de
omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;
b. het voorkomen of beperken van geurhinder;
c. het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht;
d. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

Artikel 4.85
In afw ijking van artikel 4.84, vierde lid, is het proef draaien van motoren van pleziervaartuigen in de
buitenlucht toegestaan voor zover de motor zich in het vaartuig bevindt.
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§ 4.6.4.

Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of
andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren

Artikel 4.95
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt bij het
onderhouden en repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen en ander e
gemotoriseerde apparaten en het proefdraaien van verbrandingsmotoren bij het w erken met
gevaarlijke stof fen ten minste aan het tw eede en derde lid voldaan.

2.

Werkzaamheden w aarbij vuur wordt gebruikt, worden niet verricht aan of in de onmiddellijke
nabijheid van een brandstofreservoir of andere delen van een motor die brandstof bevatten. De
brandstofreservoirs zijn, behoudens tijdens de aan de reservoirs te verrichten werkzaamheden,
goed gesloten.

3.

Aan een tankw agen worden geen werkzaamheden verricht alvorens de zekerheid is verkregen
dat geen gevaarlijke stof fen of brandbare vloeistoffen in de opslagtank aanw ezig zijn.

4.

Het derde lid is niet van toepassing op de uitvoering van noodreparaties, mits:
a. reparaties niet w orden uitgevoerd aan de opslagtank zelf; en
b. vooraf het bevoegd gezag en de brandweer zijn geïnf ormeerd over de soort gevaarlijke stof
die in de opslagtank is opgeslagen en de eigenschappen ervan.

Artikel 4.96
1.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden ten minste
af gezogen dampen en gassen van een ruimte w aarin vanwege onderhoud of reparatie van
motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten,
verbrandingsmotoren worden proefgedraaid, bovendaks afgevoerd, indien binnen 50 meter van
een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd
industrieterrein dan w el op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per
hectare, is gelegen.

2.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, als bedoeld in het
eerste lid.

3.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het eerste lid niet toenemen en de w ijze van afvoer van
die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

4.

In afw ijking van het derde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
tw eede lid stellen.

Artikel 4.97
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het onderhouden,
repareren of behandelen van de oppervlakte en het deconserveren en het voorzien van een
antiroestbehandeling van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen, andere gemotoriseerde
apparaten of onderdelen daarvan, waarbij vloeistoffen vrij kunnen komen, ten minste plaats boven een
bodembeschermende voorziening.
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§ 4.6.6

Onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen

Artikel 4.85a
Deze paragraaf is van toepassing op het onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen.
Artikel 4.86
1.

In afw ijking van de artikelen 4.32 en 4.39 is het niet beroepsmatig onderhouden en repareren van
pleziervaartuigen in de buitenlucht bij een jachthaven toegestaan.

2.

In afw ijking van de artikelen 4.22, 4.28 en 4.53 vinden niet beroepsmatige
verf spuitwerkzaamheden bij een jachthaven w aarbij verf met een nevelspuit wordt opgebracht
plaats in een daartoe bestemde ruimte.

Artikel 4.87
Degene die een inrichting drijf t w aar gelegenheid w ordt geboden voor het niet beroepsmatig
onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen voldoet ten behoeve van het voorkomen
van milieuverontreiniging bij die w erkzaamheden ten minste aan de bij ministeriële regeling te stellen
eisen.
Artikel 4.88
Bij het onderhouden, repareren of afspuiten van pleziervaartuigen wordt ten behoeve van het
realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen
eisen.

§ 4.6.5.

Onderhouden, repareren of afspuiten van plez iervaartuigen

Artikel 4.98
1.

Ten behoeve van het voorkomen van milieuverontreiniging draagt degene die de inrichting drijf t
er bij het onderhouden, repareren en af spuiten van pleziervaartuigen ten minste zorg voor dat:
a. binnen de inrichting gedragsvoorschriften aanwezig zijn, die zijn gericht op het voorkomen
van milieuverontreiniging door de houders van pleziervaartuigen en ziet toe op de naleving
daarvan. De gedragsvoorschriften bevatten in elk geval instructies ten aanzien van het
uitvoeren van onderhoud en reparatie van pleziervaartuigen;
b. machinaal schuren geschiedt met mechanische stofafzuiging waarbij het vrijkomende
schuurstof in een stofzak wordt opgevangen.

2.

De gedragsvoorschriften als bedoeld in eerste lid onderdeel a, zijn binnen de inrichting zodanig
aanw ezig dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen.

Artikel 4.99
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt bij het onderhouden,
repareren en afspuiten van pleziervaartuigen, het repareren, onderhouden en behandelen van de
oppervlakte van pleziervaartuigen of onderdelen daarvan, waarbij vloeistof fen vrij kunnen komen,
plaats boven een bodembeschermende voorziening.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien deze w erkzaamheden worden verricht binnen het
vaartuig.

3.

Het op de w al met w ater onder hoge druk reinigen van de romp onder de w aterlijn van een
pleziervaartuig, geschiedt boven een vloeistofkerende vloer of verharding.

4.

Windw erende voorzieningen w orden toegepast indien dat nodig is om verw aaien van af valw ater
of af valstoffen te voorkomen.
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AFDELING 4.7. ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT GRAFISCHE PROCESSEN
§ 4.7.1

Ontw ikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal

Artikel 4.88a
Deze paragraaf is van toepassing op het ontwikkelen of af drukken van fotografisch materiaal.
Artikel 4.89
1.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van het ontwikkelen of af drukken van
f otografisch materiaal w ordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en met het vijf de lid.

2.

Bij het ontw ikkelen of afdrukken van fotografisch materiaal w orden in goede staat verkerende
af kw etsrollen gebruikt en een doelmatige zilverterugwininstallatie toegepast.

3.

In afw ijking van het tw eede lid behoef t geen zilverterugwininstallatie te w orden toegepast indien
per jaar minder dan 700 liter aan gebruiksklare f ixeer wordt gebruikt en in de inrichting
gedragsvoorschriften aanwezig zijn en w orden nageleef d gericht op de beperking van de
zilveremissie.

4.

Het gehalte aan zilver in het af valw ater afkomstig van het ontw ikkelen of afdrukken van
f otografisch materiaal bedraagt in enig steekmonster minder dan 4 milligram per liter.

5.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

§ 4.7.2

Zeefdrukken

Artikel 4.89a
Deze paragraaf is van toepassing op het zeefdrukken.
Artikel 4.90
Voor de eindreiniging van zeef drukramen w orden uitsluitend reinigingsmiddelen gebruikt met een
vlampunt groter dan 55 graden Celsius of op w aterbasis.
Artikel 4.91
1.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van zeefdruk wordt ten minste voldaan
aan het tw eede en derde lid en artikel 4.92.

2.

Bij het reinigen van zeef drukramen w ordt het lozen van oplosmiddelen en inkten zoveel mogelijk
voorkomen door het verw ijderen van inkt en het strippen van de sjabloon procesmatig te
scheiden. Het lozen mag uitsluitend bestaan uit het lozen van spoelw ater afkomstig van het
polijsten, ontvetten of ontwikkelen van het zeefdrukgaas, sjabloonverwijdering of
schaduw beeldverwijdering.

3.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

Artikel 4.92
Bij het lozen als bedoeld in artikel 4.91 w ordt rekening gehouden met de beschikbare milieu-inf ormatie
van de stof fen die in het af valw ater kunnen geraken. Indien op grond van die inf ormatie uit de
algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten zoals opgenomen in het BBTinf ormatiedocument Algemene BeoordelingsMethodiek 2016, aangew ezen krachtens artikel 5.4,
eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht blijkt dat de stof wordt aangemerkt als een stof met
saneringsinspanning A, wordt deze niet geloosd.
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Verwijderd: de nota "Het beoordelen
van stoffen en preparaten voor de
uitvoering van het emissiebeleid water"
van de Commissie Integraal
Waterbeheer

Artikel 4.93
Bij het zeef drukken wordt ten behoeve van
a. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken
van geurhinder;
b. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

§ 4.7.1.

Zeefdrukken

Artikel 4.100
1.

Ten behoeve van het voorkomen, dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, worden afgezogen dampen en gassen van het
zeef drukken die op de buitenlucht w orden geëmitteerd, ten minste 2 meter boven de hoogste
daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouw ing, afgevoerd.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het mogelijke ef f ect van de geuremissie van de
uittredende lucht van een af zuiginstallatie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein of een
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

3.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege onvoldoende verspreiding van af gezogen dampen, vanw ege geuremissies die niet via
de af zuiging w orden afgevoerd of vanwege incidentele geurpieken in aanvulling op het eerste lid
overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatw erkvoorschriften stellen met
betrekking tot:
a. de situering van de af voerpijp;
b. het voorkomen of beperken van dif fuse geuremissies; of
c. het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige gebouw en.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.101
Aan de procesmatige scheiding als bedoeld in artikel 4.91, tw eede lid, van het besluit w ordt in ieder
geval voldaan indien de inkt aan de zeef drukmachine w ordt verwijderd en één van de volgende
technieken w ordt toegepast:
a. een automatische drukvormw asinstallatie;
b. een drukvormspoelmeubel.
Artikel 4.102
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het zeefdrukken en het
verw ijderen van inkt van zeefdrukramen door middel van reinigen of andere methoden plaats boven
een bodembeschermende voorziening.
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§ 4.7.3

Vellenoffset druktechniek

Artikel 4.93a
Deze paragraaf is van toepassing op het bedrukken met vellenof f set.
Artikel 4.94
Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het toepassen van antismetpoeder in vellenof f setdrukpersen de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van stof klasse S gelijk is aan of
groter is dan 200 gram per uur;
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van stofklasse S kleiner is dan
200 gram per uur.

Verwijderd: vijfde

Artikel 4.94a
1.

Degene die de inrichting drijf t, neemt bij het bedrukken met vellenof f set met betrekking tot
vluchtige organische stoffen de bij ministeriële regeling voorgeschreven emissiereducerende
maatregelen, tenzij deze niet kostenef fectief of technisch uitvoerbaar zijn.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het totaal verbruik van vluchtige organische stoffen bij
de in het eerste lid genoemde activiteiten minder bedraagt dan 1.000 kilogram per jaar.

3.

Indien het bedrukken met vellenof f set plaatsvindt in samenhang met het coaten van het substraat
en daarbij de drempelw aarden, genoemd in tabel 2.28a w orden overschreden, zijn het eerste en
tw eede lid niet van toepassing op het bedrukken met vellenof f set en het reinigen van de daarbij
gebruikte apparatuur en is af deling 2.11 van toepassing.

Artikel 4.94b
1.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van:
a. het toepassen van vellenoffsettechnieken;
b. het reinigen van de daarbij gebruikte apparatuur, of
c. de vormvervaardiging exclusief fotografische processen,
w ordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en met het vierde lid.

2.

Het af valw ater afkomstig van het reinigen van rubberdoeken en drukvormen van
vellenof f setpersen bevat, voor vermenging met ander af valw ater, niet meer dan 200 milligram olie
per liter in enig steekmonster.

3.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

4.

Bij het lozen, bedoeld in het eerste lid, w ordt rekening gehouden met de beschikbare milieuinf ormatie van de stof fen die in het af valw ater kunnen geraken. Indien op grond van die
inf ormatie uit de algemene beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten zoals opgenomen
in het BBT-inf ormatiedocument Algemene BeoordelingsMethodiek 2016, aangew ezen krachtens
artikel 5.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht, blijkt dat de stof wordt aangemerkt als een
stof met saneringsinspanning A, wordt deze niet geloosd.

Artikel 4.94c
1.

Bij de vervaardiging van drukvormen voor het bedrukken met vellenof f set worden geen
chroomzouthoudende ets- en correctiemiddelen toegepast.

2.

Bij het ontw ikkelen en naharden van kopieerlagen voor het bedrukken met vellenof f set worden
geen chroomhoudende oplossingen gebruikt.

Artikel 4.94d
Bij het bedrukken met vellenof f set worden ten behoeve van:
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Verwijderd: de nota "Het beoordelen
van stoffen en preparaten voor de
uitvoering van het emissiebeleid
water" van de Commissie Integraal
Waterbeheer

a. het voorkomen dan w el beperken van dif fuse emissies;
b. het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht;
c. het voorkomen dan w el beperken van geurhinder, en
d. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen toegepast.

§ 4.7.1a.

Vellenoffset druktechniek

Artikel 4.102a
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el het zoveel mogelijk beperken van dif fuse emissies,
w ordt stofklasse S dat vrijkomt bij het gebruik van anti-smetpoeder bij vellenof f setdrukpersen,
voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden de
af gezogen stofemissies die vrijkomen bij vellenof f setdrukpersen en die naar de buitenlucht
w orden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een
emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd
industrieterrein, dan wel op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per
hectare.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit en maatw erkvoorschriften stellen aan
de ligging en uitvoering van het af voerpunt van emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.102b
Aan artikel 4.94 van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. het gebruik van anti-smetpoeder minder bedraagt dan 500 kg per jaar; of
b. de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij vellenof f setdrukpersen worden gevoerd door een
f iltrerende afscheider, die geschikt is om aan artikel 4.94 van het besluit te voldoen, in goede
staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede
w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.
Artikel 4.102c
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el het zoveel mogelijk beperken van dif fuse emissies,
w orden gassen en dampen die vrijkomen bij het of f setdrukproces, voor zover dat redelijkerw ijs
mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, worden de overeenkomstig het eerste lid
af gezogen dampen en gassen, indien deze op de buitenlucht w orden geëmitteerd, ten minste
tw ee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen
gebouw en afgevoerd.
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3.

Het tw eede lid is niet van toepassing indien het mogelijke ef f ect van de geuremissie van de
uittredende lucht van een af zuiginstallatie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein of een
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

4.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege onvoldoende verspreiding van af gezogen dampen, geuremissies die niet via de
af zuiging w orden afgevoerd of incidentele geurpieken in aanvulling op het tw eede lid
overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit maatw erkvoorschriften stellen met
betrekking tot:
a. de situering van de af voerpijp;
b. het voorkomen of beperken van dif fuse geuremissies; of
c. het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

5.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige gebouw en.

6.

In afw ijking van het vijf de lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
vierde lid stellen.

Artikel 4.102d
1.

Ter uitvoering van artikel 4.94a, eerste lid, van het besluit, past degene die de inrichting drijf t:
a. bij het toepassen van vluchtige organische stoffen in het vochtwater een zo laag als
redelijkerw ijs mogelijk gehalte aan vluchtige organische stoffen toe;
b. maatregelen ten aanzien van de bedrijf svoering toe, ter voorkoming van onnodige emissie
van vluchtige organische stoffen bij het of fsetdrukken en het reinigen van de hierbij gebruikte
apparatuur.

2.

Ter uitvoering van artikel 4.94a, eerste lid, van het besluit stelt degene die de inrichting drijf t een
plan op ter reductie van het gebruik van isopropylalcohol of andere vluchtige organische stoffen
die aan het vochtw ater worden toegevoegd. Dit plan:
a. bevat een beschrijving van de getroffen of te treffen maatregelen ter reductie van het gehalte
aan isopropylalcohol of andere vluchtige organische stoffen in het vochtwater;
b. gaat in op de mogelijkheid tot aanschaf van nieuw e persen, die het gehalte aan vluchtige
organische stoffen in het vochtwater zo laag mogelijk maken;
c. w ordt tweejaarlijks geactualiseerd;
d. is voor inzage door het bevoegd gezag beschikbaar.

3.

Indien de emissiereducerende maatregelen, bedoeld in het eerste of tweede lid, niet of in
onvoldoende mate zijn getroffen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering w aarom
de maatregelen niet zijn getrof fen. Bij de motivering w ordt betrokken de kosteneffectiviteit en de
technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.

Artikel 4.102e
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt bij het of f setdrukken het
verw erken van inkten, verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen en toevoegmiddelen plaats boven
een bodembeschermende voorziening.
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§ 4.7.3a.

Rotatieoffset druktechniek

Artikel 4.94da
Deze paragraaf is van toepassing op het bedrukken met rotatieoffset druktechniek.
Artikel 4.94db
Indien bij het bedrukken met heatsetrotatieoffset druktechniek de drempelw aarden, genoemd in tabel
2.28a van af deling 2.11 w orden overschreden, is die af deling van toepassing.
Artikel 4.94dc
1.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van:
a. het toepassen van rotatieoffset druktechniek;
b. het reinigen van de daarbij gebruikte apparatuur, of
c. de vormvervaardiging exclusief fotografische processen,
w ordt ten minste voldaan aan het tw eede tot en met vierde lid.

2.

Het af valw ater afkomstig van het reinigen van rubberdoeken en drukvormen van rotatieoffset
druktechniekpersen bevat, voor vermenging met ander af valw ater, niet meer dan 200 milligram
olie per liter in enig steekmonster.

3.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

4.

Het te lozen af valw ater bevat geen stoffen die op grond van het BBT-inf ormatiedocument
Algemene BeoordelingsMethodiek 2016, aangew ezen krachtens artikel 5.4, eerste lid, van het
Besluit omgevingsrecht, worden aangemerkt als stoffen waarvoor een saneringsinspanning A
geldt.

Artikel 4.94dd
1.

Bij het vervaardigen van drukvormen voor het bedrukken met rotatieoffset druktechniek worden
geen chroomzouthoudende ets- en correctiemiddelen toegepast.

2.

Bij het ontw ikkelen en naharden van kopieerlagen voor het bedrukken met rotatieoffset
druktechniek w orden geen chroomhoudende oplossingen gebruikt.

Artikel 4.94de
Bij het bedrukken met rotatieof fset druktechniek w ordt ten behoeve van:
a. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het beperken van dif f use emissies;
b. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het beperken van geurhinder, en
c. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 4.7.1b.

Rotatieoffset druktechniek

Artikel 4.102ea
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el het zoveel mogelijk beperken van dif fuse emissies als
bedoeld in artikel 4.94de van het besluit, w orden gassen en dampen die vrijkomen bij het
heatsetdrogen, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder als bedoeld in artikel 4.94de van het besluit,
w orden de afgezogen gassen en dampen, die naar de buitenlucht w orden afgevoerd, ten minste
tw ee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen
gebouw en afgevoerd.
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Verwijderd: over het beoordelen van
stoffen en preparaten voor de
uitvoering van het emissiebeleid
water, aangewezen krachtens artikel
5.4, tweede lid, van het Besluit
omgevingsrecht («Beoordeling stoffen
en preparaten» van de Commissie
Integraal Waterbeheer CIW (4 200005)),

3.

Het tw eede lid is niet van toepassing indien het mogelijke ef f ect van de geuremissie van de
uittredende lucht van een af zuiginstallatie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein of een
bedrijventerrein met minder dan één geurgevoelig object per hectare.

4.

Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege onvoldoende verspreiding van af gezogen dampen of gassen, met betrekking tot
geuremissies die niet via de af zuiging w orden afgevoerd of incidentele geurpieken
overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit in aanvulling op het tw eede lid
maatw erkvoorschriften stellen inzake:
a. de situering van de af voerpijp;
b. het voorkomen of beperken van dif fuse geuremissies, of
c. het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

5.

In afw ijking van het tw eede lid, kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het vierde lid onvoldoende
zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het
besluit maatw erkvoorschriften opstellen met betrekking tot de aanw ezigheid van een
ontgeuringsinstallatie, of een grotere afvoerhoogte van de af gezogen dampen en gassen.

Artikel 4.102eb
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 4.94de
van het besluit, vindt bij het bedrukken met rotatieof fset druktechniek het verwerken van inkten,
verdunningsmiddelen, reinigingsmiddelen en toevoegingsmiddelen plaats boven een
bodembeschermende voorziening.

§ 4.7.3b.

Flexodruk of verpakkingsdiepdruk

Artikel 4.94df
Deze paragraaf is van toepassing op het bedrukken met f lexodruktechniek of
verpakkingsdiepdruktechniek.
Artikel 4.94dg
Indien bij de toepassing van f lexodruktechniek of verpakkingsdiepdruktechniek de drempelw aarden,
genoemd in tabel 2.28a van af deling 2.11 w orden overschreden, is die af deling van toepassing.
Artikel 4.94dh
1.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van de toepassing van
f lexodruktechniek of verpakkingsdiepdruktechniek, waarbij gebruik w ordt gemaakt van
w atergedragen inkten, wordt rekening gehouden met de beschikbare milieu-inf ormatie van de
stof fen die in het af valw ater kunnen geraken.

2.

Het te lozen af valw ater bevat geen stoffen die op grond van het BBT-inf ormatiedocument
Algemene BeoordelingsMethodiek 2016, aangew ezen krachtens artikel 5.4, eerste lid, van het
Besluit omgevingsrecht, worden aangemerkt als stoffen waarvoor een saneringsinspanning A
geldt.

Artikel 4.94di
Bij het toepassen van flexodruktechniek of verpakkingsdiepdruktechniek wordt ten behoeve van:
a. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het beperken v an dif f use emissies;
b. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het beperken van geurhinder;
c. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico, of
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Verwijderd: over het beoordelen van
stoffen en preparaten voor de
uitvoering van het emissiebeleid water
Verwijderd: tweede
Verwijderd: («Beoordeling stoffen
en preparaten» van de Commissie
Integraal Waterbeheer CIW (4 200005))

d.

het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover dat
niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans dat
ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan,
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 4.7.1c.

Flexodruk of verpakkingsdiepdruk

Artikel 4.102ec
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el het zoveel mogelijk beperken van dif fuse emissies als
bedoeld in artikel 4.94di van het besluit, w orden gassen en dampen die vrijkomen bij:
a. het mengen van oplosmiddelhoudende inkt en lak;
b. drukpersen, lakkeer- en lamineermachines;
c. het destilleren van oplosmiddelresten, of
d. het spoelen van verpakkingen van oplosmiddelhoudende inkt, lak of lijm
voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is, het tot een
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder als bedoeld in artikel 4.94di van het besluit,
w orden de afgezogen gassen en dampen, die naar de buitenlucht w orden afgevoerd:
a. ten minste tw ee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding
gelegen gebouw en afgevoerd, of
b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

3.

Het tw eede lid is niet van toepassing indien het mogelijke ef f ect van de geuremissie van de
uittredende lucht van een af zuiginstallatie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein of een
bedrijventerrein met minder dan één geurgevoelig object per hectare.

4.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende spreiding van
af gezogen dampen, geuremissies die niet via de af zuiging w orden afgevoerd of incidentele
geurpieken, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit in aanvulling op het tw eede lid
maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot:
a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie;
b. de situering van de af voerpijp;
c. het voorkomen of beperken van dif fuse geuremissies, of
d. het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

5.

In afw ijking van het tw eede lid, kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het vierde lid onvoldoende
zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het
besluit maatw erkvoorschriften opstellen met betrekking tot de aanw ezigheid van een
ontgeuringsinstallatie of grotere afvoerhoogte van de af gezogen dampen en gassen.

Artikel 4.102ed
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel
4.94di van het besluit vindt bij het toepassen van verpakkingsdiepdruktechniek:
a. het bedrukken, lakken of lamineren;
b. het mengen van w atergedragen inkt of lak, of
c. het spoelen van verpakkingen van watergedragen inkt, lak of lijm,
plaats boven een bodembeschermende voorziening.

2.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel
4.94di van het besluit vindt bij het toepassen van f lexodruktechniek:
a. het mengen van oplosmiddelhoudende inkt en lak;
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b. het destilleren van oplosmiddelresten, of
c. het spoelen van verpakkingen van oplosmiddelhoudende inkt, lak of lijm
plaats boven een vloeistof dichte vloer of voorziening.
Artikel 4.102ef
Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el,
voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de
kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gev olgen hiervan als bedoeld in artikel 4.94di van
het besluit, vindt bij de toepassing van verpakkingsdiepdruktechniek de destillatie van oplosmiddelen
plaats in een brandcompartiment. In dit brandcompartiment vindt geen opslag van of handelingen met
gevaarlijke stof fen of brandbare goederen plaats, uitgezonderd opslag of handelingen die gericht is of
zijn op destillatie.

AFDELING 4.7A.
ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT PAPIER, KARTON,
TEXTIEL, LEER OF BONT
§ 4.7a.1

Bew erken, lijmen, coaten of lamineren van papier of karton

Artikel 4.94dj
Deze paragraaf is van toepassing op het bew erken, lijmen, coaten of lamineren van papier of karton.
Artikel 4.94e
1.

Degene die de inrichting drijf t neemt bij het lijmen, coaten of lamineren van papier of karton met
betrekking tot vluchtige organische stoffen de bij ministeriële regeling voorgeschreven
emissiereducerende maatregelen tenzij deze niet kostenef fectief of technisch uitvoerbaar zijn.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het totaal verbruik van vluchtige organische stoffen bij
de in het eerste lid genoemde activiteiten minder bedraagt dan 1.000 kilogram per jaar.

3.

Indien de drempelw aarden, genoemd in tabel 2.28a w orden overschreden, zijn het eerste en
tw eede lid niet van toepassing en is af deling 2.11 van toepassing.

Artikel 4.94f
Bij het lijmen, coaten of lamineren van papier of karton worden ten behoeve van:
a. het voorkomen dan w el beperken van dif fuse emissies;
b. het voorkomen dan w el beperken van geurhinder, en
c. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen toegepast.
Artikel 4.94g
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het mechanisch
verkleinen van papier of karton of van papieren of kar tonnen producten de emissieconcentratie
van stof klasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S naar de
lucht gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur;
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200 gram per
uur.

2.

Bij het mechanisch verkleinen van papier of karton of van papieren of kartonnen producten
w orden ten behoeve van het voorkomen dan w el beperken van diffuse emissies en het doelmatig
verspreiden van emissies naar de buitenlucht de bij ministeriële regeling voorgeschreven
maatregelen toegepast.
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3.

Bij het mechanisch verkleinen van papier of karton of van papieren of kartonnen producten wordt
ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico, voldaan aan de bij
ministeriële regeling te stellen eisen.

§ 4.7a.1.

Bew erken, lijmen, coaten of lamineren van papier of karton

Artikel 4.102f
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el het zoveel mogelijk beperken van dif fuse emissies,
w orden gassen en dampen die vrijkomen bij:
a. het lijmen, coaten en lamineren van papier of karton met producten welke vluchtige
organische stoffen bevatten;
b. het aansluitend aan de onder a genoemde activiteiten drogen dan w el uitharden van met
vluchtige organische stoffen behandelde materialen,
voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder,
w orden de overeenkomstig het eerste lid, onderdelen a en b, af gezogen dampen en gassen,
indien deze op de buitenlucht w orden geëmitteerd:
a. ten minste tw ee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding
gelegen gebouw en afgevoerd; of
b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

3.

Het tw eede lid is niet van toepassing indien het mogelijke ef f ect van de geuremissie van de
uittredende lucht van een af zuiginstallatie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein of een
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

4.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding van
af gezogen dampen, geuremissies die niet via de af zuiging w orden afgevoerd of incidentele
geurpieken in aanvulling op het tw eede lid overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit
maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot:
a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het tw eede lid;
b. de situering van de af voerpijp;
c. het voorkomen of beperken van dif fuse geuremissies; of
d. het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

5.

In afw ijking van het tw eede lid kan het bevoegd gezag, indien blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het vierde lid onvoldoende
zijn om de overschrijding ongedaan te maken, overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het
besluit maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanw ezigheid van een
ontgeuringsinstallatie of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.

6.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige gebouw en.

7.

In afw ijking van het zesde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
vierde en vijf de lid stellen.
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Artikel 4.102g
1.

Ter uitvoering van artikel 4.94e, eerste lid, van het besluit past degene die de inrichting drijf t bij
het lijmen, coaten en lamineren van papier of karton:
a. maatregelen ten aanzien van de bedrijf svoering toe ter voorkoming van onnodige emissie
van vluchtige organische stoffen;
b. oplosmiddelarme producten toe.

2.

Indien de emissiereducerende maatregelen, bedoeld in het eerste lid, niet of in onvoldoende
mate zijn getrof fen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering w aarom de
maatregelen niet zijn getroffen. Bij de motivering w ordt betrokken de kosteneffectiviteit en de
technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.

Artikel 4.102h
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt bij het lijmen, coaten en
lamineren van papier of karton het verwerken van lijmen en coatings plaats boven een
bodembeschermende voorziening.
Artikel 4.102i
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies, wordt
stof klasse S dat vrijkomt bij het mechanisch verkleinen van papier en karton en van papieren of
kartonnen producten, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden afgezogen
emissies, die vrijkomen bij het mechanisch verkleinen van papier en karton en van papieren of
kartonnen producten en die naar de buitenlucht worden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht
af gevoerd, indien binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een
gevoelig gebouw op een gezoneerd industrieterrein dan w el op een bedrijventerrein met minder
dan één gevoelig gebouw per hectare, is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.102j
Aan artikel 4.94g, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien de af gezogen emissies
die vrijkomen bij het versnipperen van papier en karton en van papieren of kartonnen producten
w orden gevoerd door een filtrerende afscheider die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek
w ordt gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt schoongemaakt en
vervangen.
Artikel 4.102k
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het mechanisch
verkleinen van papier en karton en van papieren of kartonnen producten waarbij gebruik w ordt
gemaakt van een installatie met een oliecircuit, plaats boven een bodembeschermende voorziening.
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§ 4.7a.2

Reinigen en wassen van textiel

Artikel 4.94ga
Deze paragraaf is van toepassing op het reinigen of wassen van textiel.
Artikel 4.95
1.

Het reinigen van textiel vindt voor zover daar chemische stoffen bij w orden gebruikt, uitsluitend
plaats met behulp van PER of niet-gechloreerde alif atische koolw aterstoffen.

2.

Bij ministeriële regeling kunnen andere stoffen dan genoemd in het eerste lid, w orden
aangew ezen.

3.

Degene die een inrichting drijf t w aarin activiteiten worden uitgeoefend als bedoeld in het eerste
lid, voert een oplosmiddelenboekhouding overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde
eisen.

Artikel 4.96
[Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4.97
[Vervallen per 01-01-2016].
Artikel 4.98
[Vervallen per 01-01-2016].
Artikel 4.99
[Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4.100
[Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4.101
1.

Een machine bestemd voor het reinigen met een koolw aterstof wordt zo ingesteld, gebruikt en
onderhouden dat de hoeveelheid van die koolw aterstof in het gereinigde textiel en in de
vrijkomende drooglucht niet meer bedraagt dan 20 gram per kilogram gereinigd textiel.

2.

Indien bij ministeriële regeling als bedoeld in artikel 4.95, tw eede lid, een andere stof wordt
aangew ezen dan die genoemd in het eerste lid, kan bij die regeling tevens de ten hoogste
toelaatbare hoeveelheid van die stof in het gereinigde textiel en in de vrijkomende drooglucht
w orden aangegeven.

3.

De drijver van de inrichting bew aart het laatste keurings - en onderhoudsrapport, waaruit mede
blijkt w ie en w anneer de keuring of het onderhoud heeft onderscheidenlijk is verricht.

Artikel 4.102
1.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van het reinigen of wassen van textiel
w ordt ten minste voldaan aan het tw eede en derde lid.

2.

Af valw ater afkomstig van het wasproces bevat in enig steekmonster niet meer dan 0,1 milligram
PER per liter.
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3.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

Artikel 4.103
Bij het reinigen of w assen van textiel w ordt ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar
bodemrisico, voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

§ 4.7a.2.

Reinigen en wassen van textiel

Artikel 4.103 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4.104
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico is bij het reinigen en
w assen van textiel een textielreinigingsinstallatie voor het reinigen met PER opgesteld boven een
vloeistof dichte vloer of verharding, die niet voor PER indringbaar is, of een lekbak.

2.

Een textielreinigingsinstallatie voor het reinigen met oplosmiddelen, niet zijnde PER is opgesteld
boven een vloeistof dichte vloer of verharding, of een lekbak.

§ 4.7a.3 Mechanische bewerking of verwerking van textiel
Artikel 4.103a
Deze paragraaf is van toepassing op de mechanische bew erking of verwerking van textiel.
Artikel 4.103aa
Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het geautomatiseerd w even,
spinnen en breien en het verkleinen van textiel en producten van textiel, de emissieconcentratie van
stof klasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van stof klasse S gelijk is aan of
groter is dan 200 gram per uur;
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van stofklasse S kleiner is dan
200 gram per uur.
Artikel 4.103b
Bij het geautomatiseerd w even, spinnen en breien en verkleinen van tex tiel en producten van textiel,
w orden ten behoeve van het voorkomen dan w el beperken van diffuse emissies en het doelmatig
verspreiden van emissies naar de buitenlucht, de bij ministeriële regeling voorgeschreven
maatregelen toegepast.
Artikel 4.103ba
Bij het verkleinen van textiel en producten van textiel w ordt ten behoeve van het realiseren van een
verw aarloosbaar bodemrisico voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

§ 4.7a.3.

Mechanische bewerking of verwerking van textiel

Artikel 4.104a
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el het zoveel mogelijk beperken van dif fuse emissies,
w ordt stofklasse S dat vrijkomt bij het geautomatiseerd w even, spinnen en breien van textiel en
het verkleinen van textiel en producten van textiel, voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is,
doelmatig aan de bron af gezogen.
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2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden de
af gezogen emissies die vrijkomen bij het geautomatiseerd w even, spinnen en breien van textiel
en het verkleinen van textiel en producten van textiel en die naar de buitenlucht w orden
af gevoerd, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien binnen 50 meter van een
emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig gebouw op een gezoneerd
industrieterrein, dan wel op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per
hectare.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit en maatw erkvoorschriften stellen aan
de ligging en uitvoering van het af voerpunt van emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.104b
Aan artikel 4.103aa van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij het geautomatiseerd w even, spinnen en breien van
textiel en het verkleinen van textiel en producten van textiel w orden gevoerd door een filtrerende
af scheider, die geschikt is om aan artikel 4.103aa van het besluit te voldoen; en
b. de f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.
Artikel 4.104ba
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het verkleinen van textiel
en producten van textiel w aarbij gebruik w ordt gemaakt van een installatie met een oliecircuit, plaats
boven een bodembeschermende voorziening.

§ 4.7a.4

Lassen van textiel

Artikel 4.103bb
Deze paragraaf is van toepassing op het lassen van textiel.
Artikel 4.103c
Bij het lassen van textiel w ordt ten behoeve van het doelmatig verspr eiden van emissies naar de
buitenlucht ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.
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§ 4.7a.4.

Lassen van textiel

Artikel 4.104c
1.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht w orden afgezogen
dampen en gassen van een ruimte w aarin textiel w ordt gelast, bovendaks afgevoerd, indien
binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw is gelegen, niet zijnde een gevoelig
gebouw op een gezoneerd industrieterrein of op een bedrijventerrein met minder dan één
gevoelig gebouw per hectare.

2.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
eerste lid.

3.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluit en, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het eerste lid niet toenemen en de w ijze van afvoer van
die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

4.

In afw ijking van het derde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
tw eede lid stellen.

§ 4.7a.5

Lijm en, coaten of veredelen van textiel, leer of bont

Artikel 4.103ca
Deze paragraaf is van toepassing op het lijmen of coaten of veredelen van textiel, leer of bont..
Artikel 4.103d
Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het aanbrengen van coating
of lijmlagen en het veredelen de emissieconcentratie van stofklasse S niet meer dan:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van stof klasse S naar de lucht
gelijk is aan of groter is dan 200 gram per uur; en
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht
kleiner is dan 200 gram per uur.

Verwijderd: vijfde

Artikel 4.103da
1.

Bij het in een vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van het veredelen van textiel w ordt
ten minste voldaan aan het tw eede en derde lid.

2.

Het te lozen af valw ater bevat geen stoffen die op grond van het BBT-inf ormatiedocument
Algemene BeoordelingsMethodiek 2016, aangew ezen krachtens artikel 5.4, eerste lid, van het
Besluit omgevingsrecht, worden aangemerkt als stoffen waarvoor een saneringsinspanning A
geldt.

3.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

Artikel 4.103e
1.

Degene die de inrichting drijf t, neemt bij het lijmen of coaten of veredelen van textiel, leer of bont
de bij ministeriële regeling voorgeschreven emissiereducerende maatregelen met betrekking tot
vluchtige organische stoffen tenzij deze niet kosteneffectief of technisch uitvoerbaar zijn.
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2.

Het eerste lid is niet van toepassing indien het totaal verbruik van vluchtige organische stoffen bij
de in het eerste lid genoemde activiteiten minder bedraagt dan 1.000 kilogram per jaar.

5.

Indien de drempelw aarden, genoemd in tabel 2.28a w orden overschreden, zijn het eerste en
tw eede lid niet van toepassing en is af deling 2.11 van toepassing.

Artikel 4.103f
Bij het reinigen, lijmen of coaten of veredelen van textiel, leer of bont worden ten behoeve van:
a. het voorkomen dan w el beperken van dif fuse emissies;
b. het voorkomen dan w el beperken van geurhinder;
c. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico, of
d. het beperken van het lozen van hulpstoffen,
de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen toegepast.

§ 4.7a.5.

Lijm en, coaten of veredelen van textiel, leer of bont

Artikel 4.104d
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies worden
dampen en gassen die vrijkomen bij:
a. het coaten, veredelen en lijmen van textiel, leer of bont door middel van vernevelen van
vluchtige organische stoffen met een nevelspuit;
b. het aansluitend aan de onder a genoemde activiteiten, drogen dan w el uitharden van met
vluchtige organische stoffen behandelde materialen,
voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder
w orden de overeenkomstig het eerste lid, onderdelen a en b, af gezogen dampen en gassen, die
op de buitenlucht w orden geëmitteerd:
a. ten minste tw ee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding
gelegen gebouw en afgevoerd; of
b. geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

3.

Het tw eede lid is niet van toepassing indien het mogelijke ef f ect van de geuremissie van de
uittredende lucht van een af zuiginstallatie beperkt blijf t tot een gezoneerd industrieterrein of een
bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare.

4.

Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt
vanw ege het slecht functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding van
af gezogen dampen, geuremissies die niet via de af zuiging w orden afgevoerd of incidentele
geurpieken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het besluit in aanvulling op het tw eede lid
maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot:
a. de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het tw eede lid;
b. de situering van de af voerpijp;
c. het voorkomen of beperken van dif fuse geuremissies; of
d. het beperken van incidentele geurpieken tot specif ieke tijdstippen.

5.

In afw ijking van het tw eede lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau overschrijdt en de bevoegdheden genoemd in het vierde lid onvoldoende
zijn om de overschrijding ongedaan te maken overeenkomstig artikel 2.7a, derde lid, van het
besluit maatw erkvoorschriften stellen met betrekking tot de aanw ezigheid van een
ontgeuringsinstallatie of een grotere afvoerhoogte van de afgezogen dampen en gassen.
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6.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing, voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige gebouw en.

7.

In afw ijking van het zesde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
vierde en vijf de lid stellen.

Artikel 4.104e
Aan artikel 4.103d van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij het coaten, veredelen en lijmen van textiel, leer of
bont door middel van vernevelen met een nevelspuit w orden gevoerd door een f iltrerende
af scheider die geschikt is om aan artikel 4.103d van het besluit te voldoen; en
b. die f iltrerende af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt
en zo vaak als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.
Artikel 4.104f
1.

Ter uitvoering van artikel 4.103e, eerste lid, van het besluit, past degene die de inrichting drijf t bij
het coaten, veredelen en lijmen van textiel, leer of bont:
a. maatregelen toe ten aanzien van de bedrijf svoering ter voorkoming van onnodige emissie
van vluchtige organische stoffen;
b. oplosmiddelarme producten en efficiënte applicatiemethoden toe.

2.

Indien de emissiereducerende maatregelen, bedoeld in het eerste lid, niet of in onvoldoende
mate zijn getrof fen, kan het bevoegd gezag verzoeken om een motivering w aarom de
maatregelen niet zijn getroffen. Bij de motivering w ordt betr okken de kosteneffectiviteit en de
technische uitvoerbaarheid van de maatregelen.

Artikel 4.104g
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vinden bij het coaten,
veredelen en lijmen van textiel, leer of bont het verwerken van lakken, verdunners en lijmen en het
reinigen van spuitapparatuur plaats boven een bodembeschermende voorziening.
Artikel 4.104ga
1.

Bij het lozen van af valw ater afkomstig van het veredelen van textiel w ordt ter beperking van het
lozen van hulpstof fen als bedoeld in artikel 4.103f van het besluit ten minste voldaan aan het
tw eede tot en met het vierde lid.

2.

Degene die een inrichting drijf t, stelt gedragsvoorschrif ten op die zijn gericht op het voorkomen
van nadelige gevolgen voor het milieu en een doelmatige af voer van het bedrijf safvalw ater en
draagt er zorg voor dat de gedragsregels worden nageleefd.

3.

In de gedragsvoorschrif ten wordt ten minste aangegeven:
a. w anneer en op welke w ijze de controle van installaties en onderdelen van de inrichting
plaatsvindt, w aarvan de werking van invloed kan zijn op het lozen van hulpstof fen;
b. op w elke w ijze invulling w ordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve
aanpak;
c. op w elke w ijze de oversleep tussen veredelingsbaden wordt beperkt;
d. op w elke w ijze te nemen procesgeïntegreerde maatregelen op haalbaarheid w orden
onderzocht en genomen;
e. hoe w ordt omgegaan met procesafvalw ater en hoe dit doelmatig w ordt verwerkt.
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4.
Het bevoegd gezag kan, indien het belang van de bescherming van het milieu daartoe
noodzaakt, bij maatw erkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de gedragsvoorschrif ten als
bedoeld in het tw eede lid.

AFDELING 4.8. OVERIGE ACTIVITEITEN
§ 4.8.1 Inwendig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen
Artikel 4.103g
Deze paragraaf is van toepassing op het inw endig reinigen of ontsmetten van:
a. tanks,
b. tankw agens,
c. vrachtwagens,
d. andere transportmiddelen, of
e. w erktuigen, waarmee gew asbeschermingsmiddelen of meststoffen zijn toegepast.
Artikel 4.103h
Bij het in een inrichting inw endig reinigen of ontsmetten van vrachtwagens of andere
transportmiddelen w ordt, ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico,
voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 4.104
1.

Bij het inw endig reinigen of ontsmetten van tanks of tankw agens wordt het in het af valw ater
geraken van het daarin vervoerde product zo veel mogelijk voorkomen.

2.

Indien in de inrichting af valw ater ontstaat met een soortgelijke samenstelling, af komstig van een
andere activiteit, als het af valw ater dat ontstaat bij het inw endig reinigen of ontsmetten van tanks
of tankw agens, is het toegestaan laatstgenoemd af valw ater te lozen op dezelfde wijze als het
af valw ater van soortgelijke samenstelling mits het af valw ater van soortgelijke samenstelling door
een zuiveringsvoorziening w ordt geleid, die is gedimensioneerd op de totale af valw aterstroom.

3.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

Artikel 4.104a
1.

Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van het inw endig reinigen of
ontsmetten van vrachtwagens of andere transportmiddelen w aarin vlees onverpakt is vervoerd,
w ordt ten minste voldaan aan het tw eede en derde lid.

2.

Het af valw ater afkomstig van het inw endig reinigen of ontsmetten van vrachtwagens of andere
transportmiddelen w aarin vlees onverpakt is vervoerd, wordt voor vermenging met ander niet
vethoudend af valw ater, geleid door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en w orden
gebruikt conf orm NEN-EN 1825-1 en 2. In afw ijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere
f requentie van het legen en reinigen dan daarin vermeld w orden volstaan, indien een lagere
f requentie geen nadelige gevolgen heef t voor het doelmatig f unctioneren van de af scheider.

3.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift het tweede lid niet van toepassing verklaren en
het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput toestaan indien, gelet op het gehalte aan vet
en onopgeloste stof fen in het te lozen af valw ater in combinatie met de hoeveelheid te lozen
af valw ater, het lozen geen nadelige gevolgen heef t voor de doelmatige w erking van de
voorzieningen voor het beheer van afvalw ater.
Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
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4.

Het tw eede lid is niet van toepassing op een slibvangput en een vetaf scheider die zijn geplaatst
binnen een inrichting vooraf gaand aan het tijdstip w aarop die leden op die inrichting van
toepassing w erden.

5.

Het tw eede lid is eveneens niet van toepassing op een f locculatieaf scheider die binnen een
inrichting is geplaatst voorafgaand aan het tijdstip waarop dat artikel op de inrichting van
toepassing w erd.

Artikel 4.104b
1.

Bij het lozen van af valw ater, afkomstig van het inw endig reinigen of ontsmetten van
vrachtwagens of andere transportmiddelen w aarin dieren zijn vervoerd, w ordt ten minste voldaan
aan het tw eede en derde lid.

2.

Het lozen, bedoeld in het eerste lid, in een vuilw aterriool bevat in enig steekmonster ten hoogste
300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

3.

Het lozen, bedoeld in het eerste lid, op of in de bodem is toegestaan indien het af valw ater
gelijkmatig w ordt verspreid over de onverharde bodem.

Artikel 4.104c
1.

Bij het lozen van af valw ater afkomstig van het inw endig reinigen van werktuigen, waarmee
gew asbeschermingsmiddelen of meststoffen zijn toegepast, wordt ten minste voldaan aan het
tw eede en derde lid.

2.

Bij het lozen in een vuilw aterriool w ordt het afvalw ater afkomstig van het inw endig reinigen van
w erktuigen waarin gew asbeschermingsmiddelen zijn toegepast geleid door een
zuiveringsvoorziening w aarmee ten minste 95% van de gew asbeschermingsmiddelen w ordt
verw ijderd..

3.

Het lozen op of in de bodem is toegestaan, indien:
a. het af valw ater gelijkmatig w ordt verspreid over de onverharde bodem w aarop de
gew asbeschermingsmiddelen of meststoffen zijn toegepast, of
b. het af valw ater wordt geleid door een zuiveringsvoorziening w aarmee ten minste 95% van de
gew asbeschermingsmiddelen w ordt verwijderd en wordt verspreid over een onverharde
bodem.

Artikel 4.104d
Bij het in het vuilw aterriool lozen van af valw ater afkomstig van het inw endig reinigen of ontsmetten
van veegw agens of vuilnisw agens, geldt ten minste dat het af valw ater in enig steekmonster niet meer
dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter bevat.
Artikel 4.104e
1.

Het lozen van af valw ater afkomstig van het inw endig reinigen van een transportmiddel w aarin
betonmortel is vervoerd is uitsluitend toegestaan indien daarbij ten minste w ordt voldaan aan de
eisen, gesteld bij en krachtens het tweede tot en met vijf de lid.

2.

Bij het lozen in een aangew ezen oppervlaktewaterlichaam of in een voorziening voor de
inzameling en het transport van afvalw ater, niet zijnde een vuilw aterriool, bedraagt:
a. het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster niet meer dan 100 milligram per
liter, en
b. het gehalte aan chemisch zuurstofverbruik in enig steekmonster niet meer dan 200 milligram
per liter.

3.

Bij het lozen in een vuilw aterriool bedraagt het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer dan
300 milligram per liter.
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4.

In afw ijking van het tw eede lid kan het bevoegd gezag in het belang van de bescherming van het
milieu bij maatw erkvoorschrift voor onopgeloste stoffen lagere gehaltes vaststellen.

5.

Het te lozen af valw ater kan op een doelmatige w ijze worden bemonsterd.

Artikel 4.105 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.106 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.107 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.108 [Vervallen per 01-01-2013]
§ 4.8.3 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.109 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.110 [Vervallen per 01-01-2013]
§ 4.8.4 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.111 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.111a [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.112 [Vervallen per 01-01-2013]
§ 4.8.5 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.113 [Vervallen per 01-01-2013]
§ 4.8.5a [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.113a [Vervallen per 01-01-2013]
§ 4.8.5b [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.113b [Vervallen per 01-01-2013]
§ 4.8.1.

Inw endig reinigen of ontsmetten van transportmiddelen

Artikel 4.104h
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico wordt bij het inw endig reinigen
en ontsmetten van vrachtwagens en andere transportmiddelen het af valw ater van de vrachtwagen
naar het af voerpunt afgevoerd via een vloeistof dichte vloer of verharding, waarbij ervoor wordt
gezorgd dat geen af valw ater buiten de vloer of voorziening terecht kan komen.
Artikel 4.104i
1.

Aan artikel 4.104c, tw eede en derde lid, onder b, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan
indien de zuiveringsvoorziening voldoet aan het tw eede tot en met vierde lid.

2.

De zuiveringsvoorziening bestaat uit:
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a.

b.

zuiveringsmateriaal in een deel van de zuiveringsvoorziening die zodanig is uitgevoerd en
zodanig w ordt onderhouden dat contact van het afvalw ater met de bodem w ordt voorkomen,
en
een buf f eropslag en doseereenheid waarmee het af valw ater geleidelijk en gelijkmatig w ordt
verspreid over het oppervlak van het zuiveringsmateriaal en w aardoor de capaciteit van de
zuiveringsvoorziening niet w ordt overschreden.

3.

De zuiveringsvoorziening is zodanig gedimensioneerd dat de capaciteit voldoende is voor de
behandeling van de af valw aterstroom die jaarlijks vrijkomt. Op verzoek van het bevoegd gezag
w ordt een berekening van de capaciteit van de zuiveringsvoorziening overgelegd.

4.

Indien het af valw ater dat wordt aangeboden aan de zuiveringsvoorziening meer dat 20 milligram
olie per liter bevat, w ordt het afvalw ater voorafgaand aan de zuiveringsvoorziening geleid door
een olieaf scheider en slibvangput die voldoen aan en w orden gebruikt conform NEN-EN 858-1 en
2.

§ 4.8.6

In w erking hebben van een acculader

Artikel 4.113c
Deze paragraaf is van toepassing op het in w erking hebben van een acculader.
Artikel 4.114
Bij het opladen van accu's die vloeibare bodembedreigende stoffen bevatten wordt ten behoeve van
het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico, voldaan aan de bij ministeriële regeling te
stellen eisen.
§ 4.8.7 [Vervallen per 01-01-2013]
Artikel 4.115 [Vervallen per 01-01-2013]
§ 4.8.8 [Vervallen per 01-01-2013]
4.8.5.

In w erking hebben van een acculader

Artikel 4.109
1.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vindt het met een
acculader laden van een accu die vloeibare bodembedreigende stof fen bevat, plaats boven een
bodembeschermende voorziening

2.

Artikel 2.11 van het besluit is niet van toepassing op het met een acculader laden van een accu
die vloeibare bodembedreigende stoffen bevat.

§ 4.8.9

In w erking hebben van een crematorium of het in gebruik hebben van een
strooiveld

Artikel 4.116
Deze paragraaf is van toepassing op het in w erking hebben van een crematorium of het in gebruik
hebben van een strooiveld.
Artikel 4.117
Het is verboden in een crematieoven kisten te verbranden die met lood of zink bekleed zijn. Metalen
en kunststof handvatten en andere versierselen van kunststof of metaal w orden voor invoer van de
kist verw ijderd.
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Artikel 4.118
Bij het in w erking hebben van een crematieoven w orden ten behoeve van:
a. het zo volledig mogelijk verbranden van rookgassen, en
b. het zo veel mogelijk beperken van het ontstaan van stikstofoxiden,
de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen toegepast.
Artikel 4.118a
Onverminderd de artikelen 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en 2.6 is bij het in w erking hebben van een
crematieoven voor dieren de emissieconcentratie van stofklasse S ten hoogste:
a. 5 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom van stofklasse S gelijk is aan of
groter is dan 200 gram per uur, en
b. 50 milligram per normaal kubieke meter indien de massastr oom van stofklasse S kleiner is dan
200 gram per uur.
Artikel 4.119
Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij het in w erking hebben van
een crematieoven niet zijnde een crematieoven voor dieren de emissieconcentratie van kw ik en
kw ikverbindingen niet meer dan 0,05 milligram per normaal kubieke meter, indien de massastroom
van kw ik naar de lucht gelijk is aan of groter is dan 0,25 gram per uur.
Artikel 4.120
In afw ijking van artikel 2.9, eerste lid, w orden bij het verstrooien van crematie-as op een strooiveld ten
behoeve van het voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk beperken van de
belasting van de bodem de bij ministeriële regeling voorgeschreven maatregelen toegepas t.

§ 4.8.8.

In w erking hebben van een crematorium of het in gebruik hebben van een
strooiveld

Artikel 4.112
1.

Ten behoeve van het zo volledig mogelijk verbranden van rookgassen en het zo veel mogelijk
beperken van het ontstaan van stikstofdioxiden, wordt bij het inw erking hebben van een
crematieoven voldaan aan het tw eede tot en met het negende lid.

2.

Een crematieoven is voorzien van een naverbrandingsruimte voorzien van een naverbrander,
w aarin de rookgassen uit de hoof dkamer worden naverbrand.

3.

Bij het in w erking hebben van een crematieoven w ordt de vorming van stikstofoxiden beperkt
door het toepassen van een low -NOX brander in de hoof dkamer van de oven en de naverbrander
in de naverbrandingsruimte.

4.

In de naverbrandingsruimte, bedoeld in het tw eede lid, vindt een zodanige menging van de
rookgassen plaats dat deze zo volledig mogelijk w orden verbrand.

5.

Op verzoek van het bevoegd gezag wordt aangetoond dat het ontwerp van de crematieoven
zodanig is, dat onder normale bedrijf somstandigheden de verblijf tijd van de af gassen in de
naverbrandingsruimte ten minste 1,5 seconde bedraagt bij een temperatuur van ten minste 800
graden Celsius.

6.

De temperatuur van de rookgassen in de naverbrandingsruimte w ordt door middel van een
brander boven de 800 graden Celsius gehouden. Hiertoe is de brander van een automatische
regeling voorzien.
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Verwijderd: vijfde

Verwijderd: vijfde

7.

Het zuurstofgehalte in de naverbrandingsruimte bedraagt ten minste 6%. Kortdurende
onderschrijdingen van dit gehalte zijn toegestaan met dien verstande dat deze onderschrijdingen
nooit langer dan één minuut duren en dat het zuurstofgehalte altijd boven de 3% blijf t.

8.

De temperatuur en het zuurstofgehalte in de naverbrandingsruimte w orden continu gemeten en
geregistreerd.

9.

Uiterlijk zes maanden na in gebruikname van de installatie en daarna jaarlijks w ordt de goede
w erking van de installatie gecontroleerd door een deskundige. Hierbij w ordt ten minste de
w erking van de automatische regelingen en de continue meetapparatuur gecontroleerd.

Artikel 4.112a
Aan artikel 4.118a van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij crematieprocessen worden gevoerd door een
af scheider die geschikt is om aan artikel 4.118a van het besluit te voldoen, en
b. die af scheider in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek w ordt gecontroleerd en zo vaak
als voor de goede w erking nodig is, w ordt schoongemaakt en vervangen.
Artikel 4.113
1.

Aan artikel 4.119 van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen emissies die vrijkomen bij crematieprocessen worden gevoerd door een
adsorptiemedium en f iltrerende afscheider, welke combinatie geschikt is om aan artikel
4.119 van het besluit te voldoen; en
b. het adsorptiemedium en f iltrerende afscheider in goede staat van onderhoud verkeren,
periodiek w orden gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w orden
schoongemaakt en vervangen.

2.

Bij het ontw erp, de uitvoering en het onderhoud van het adsorptiemedium en de f iltrerende
af scheider, bedoeld in het eerste lid, is rekening gehouden met het voorkomen van dioxine- en
f uranenvorming in het f ilter, en het af vangen van de eventueel in de af gassen aanwezige
dioxinen en f uranen.

3.

Het af gevangen stof uit de f iltrerende afscheider mag niet als crematie-as w orden behandeld,
maar w ordt afgegeven aan een daartoe erkende inzamelaar.

4.

Bij de berekening van een emissieconcentratie w ordt deze betrokken op een zuurstofgehalte van
11% onder normaalcondities en voor droog rookgas.

Artikel 4.114
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van de belasting van de bodem w ordt bij het verstrooien van crematie-as op een
strooiveld voldaan aan het tw eede tot en met het negende lid.

2.

Verstrooiing van crematie-as geschiedt gelijkmatig en zodanig dat de as niet door verw aaiing
buiten het terrein van de inrichting of het strooiveld terechtkomt of terecht kan komen.

3.

Indien er meer dan 90 maar minder dan 370 verstrooiingen per hectare per jaar plaatsvinden,
w orden de volgende maatregelen getroffen:
a. het onderzoek naar de bodemkw aliteit, bedoeld in artikel 2.11, eerste lid, van het besluit,
vindt tevens plaats voordat een strooiveld in gebruik w ordt genomen. Een rapport met de
resultaten van het onderzoek wordt uiterlijk binnen drie maanden nadat het strooiveld in
gebruik is genomen, toegestuurd aan het bevoegd gezag;
b. onverminderd artikel 2.11, tw eede en derde lid, van het besluit, w ordt ten minste eenmaal
per 25 jaar de bodemkw aliteit ter plaatse van het strooiveld bepaald. Een rapport met de
resultaten van het onderzoek wordt uiterlijk binnen drie maanden na uitvoering van het
onderzoek toegestuurd aan het bevoegd gezag;
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c.

de immissie van f osfaat naar de bodem w ordt bepaald door middel van uitloogproeven.
Deze proeven worden uitgevoerd op een representatief bodemmonster van het strooiveld.
Deze bepaling w ordt uiterlijk binnen drie maanden na oprichting van het strooiveld en daarna
telkens tenminste eenmaal per 25 jaar verricht. De immissie is niet hoger dan 1.000
milligram per vierkante meter per jaar.

4.

Indien er meer dan 370 verstrooiingen per hectare per jaar plaatsvinden, worden de volgende
maatregelen getroffen:
a. het onderzoek naar de bodemkw aliteit, bedoeld in artikel 2.11, eerste lid, van het besluit,
vindt tevens plaats voordat een strooiveld in gebruik w ordt genomen. Een rapport met de
resultaten van het onderzoek wordt uiterlijk binnen drie maanden nadat het strooiveld in
gebruik is genomen, toegestuurd aan het bevoegd gezag;
b. onverminderd artikel 2.11, tw eede en derde lid, van het besluit, w ordt ten minste eenmaal
per vijf jaar de bodemkw aliteit ter plaatse van het strooiveld bepaald. Een rapport met de
resultaten van het onderzoek wordt uiterlijk binnen drie maanden na uitvoering van het
onderzoek toegestuurd aan het bevoegd gezag;
c. de immissie van f osfaat naar de bodem w ordt bepaald door middel van uitloogproeven.
Deze proeven worden uitgevoerd op een representatief bodemmonster van het strooiveld.
Deze bepaling w ordt uiterlijk binnen drie maanden na oprichting van het strooiveld en daarna
telkens tenminste eenmaal per vijf jaar verricht. De immissie is niet hoger dan 1.000
milligram per vierkante meter per jaar.

5.

Indien er meer dan 3200 verstrooiingen per hectare per jaar plaatsvinden, kan het bevoegd
gezag maatw erkvoorschriften stellen ten aanzien van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk
beperken van de belasting van de bodem.

6.

De onderzoeken en rapporten, bedoeld in het derde en het vierde lid, w orden uitgevoerd
onderscheidenlijk opgesteld door een persoon of een instelling die daartoe beschikt over een
erkenning op grond van het Besluit bodemkw aliteit.

7.

De bepaling van de onderzoeksstrategie bij de bepaling van de bodemkw aliteit, bedoeld in het
derde en het vierde lid, gebeurt conform NEN 5740.

8.

Indien uit rapporten als bedoeld in het derde en het vierde lid blijkt dat de belasting van de bodem
is toegenomen ten opzichte van de eerder vastgestelde kw aliteit van de bodem w ordt
overeenkomstig artikel 2.11, vijf de lid, van het besluit, de bodemkw aliteit hersteld.

9.

Bij het gebruik van w isselvelden kan het bevoegd gezag bij maatw erkvoorschrift in afwijking van
het derde lid, onderdelen b en c, en het vierde lid, onderdelen b en c, een afw ijkende
onderzoeksfrequentie voorschrijven voor het bepalen van de bodemkw aliteit en het bepalen van
de immissie van f osfaat.

10. Voor de toepassing van het derde tot en met het vijf de lid op de verstrooiing van crematie-as van
dieren w ordt de hoeveelheid asresten die vergelijkbaar is met de asresten afkomstig van de
crematie van één volw assen mens aangemerkt als één verstrooiing.
11. In afw ijking van het derde lid, onderdelen b en c, geldt voor strooivelden die voor 1 januari 2010
in gebruik zijn genomen, dat het onderzoek naar de bodemkw aliteit en de bepaling van de
immissie van f osfaat naar de bodem in ieder geval w ordt uitgevoerd binnen 25 jaar nadat het
strooiveld in gebruik is genomen, dan w el, indien het strooiveld voor 1 januari 1985 in gebruik is
genomen, voor 1 juli 2010 en daarna telkens ten minste eenmaal per 25 jaar.
12. In afw ijking van het vierde lid, onderdelen b en c, geldt voor strooivelden die voor 1 januari 2010
in gebruik zijn genomen, dat het onderzoek naar de bodemkw aliteit en de bepaling van de
immissie van f osfaat naar de bodem in ieder geval w ordt uitgevoerd binnen vijf jaar nadat het
strooiveld in gebruik is genomen, dan w el, indien het strooiveld voor 1 januari 2005 in gebruik is
genomen, voor 1 juli 2010 en daarna telkens ten minste eenmaal per vijf jaar.
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Artikel 4.115
1.

2.

Binnen de inrichting is een logboek of systeem aanw ezig w aarin de volgende zaken worden
vastgelegd:
a. de onderhouds- en controleresultaten, bedoeld in artikel 4.112, negende lid, en de
meetw aarden, bedoeld in artikel 4.112, achtste lid;
b. de opgetreden storingen of andere onregelmatigheden die van invloed kunnen zijn op de
luchtemissie, onder vermelding van de datum, het tijdstip en de aard van de storing alsmede
de genomen acties om de storing ongedaan te maken en voor de toekomst te voorkomen;
c. de gebruiksintensiteit van de strooivelden, bedoeld in artikel 4.114, derde, vierde en vijf de
lid;
d. de rapporten, bedoeld in artikel 4.114, derde en vierde lid.
Het logboek is voor inzage door het bevoegd gezag beschikbaar.

§ 4.8.10

In w erking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte

Artikel 4.122
Deze paragraaf is van toepassing op inrichtingen w aarbij sprake is van een laboratorium of een
praktijkruimte, met uitzondering van praktijkruimten voor het middelbaar onderw ijs en laboratoria ten
behoeve van huisartsen, dierenartsen, apothekers, tandartsen of tandtechnici.
Artikel 4.123
Bij het lozen van af valw ater afkomstig van een laboratorium of een praktijkruimte op het vuilw aterriool
w ordt ten behoeve van de bescherming van het milieu ten minste voldaan aan de bij ministeriële
regeling te stellen eisen.
Artikel 4.124
1.

Bij het lozen van af valw ater afkomstig van een laboratorium of een praktijkruimte in een
vuilw aterriool w orden de emissiegrensw aarden, vermeld in tabel 4.124, niet overschreden.

Tabel 4.124
Stof

Emissiegrenswaarde in milligram per liter

Kwik

0,01

Cadmium

0,02

Ov erige metalen, som v an 5 metalen
Chloorkoolwaterstof f en CKW
BTEX
1)

2)

2.

2)

1)

2
0,1
0,1

Als som van 5 w illekeurige metalen uit de volgende reeks: Ni, Cr, Pb, Se, As, Mo, Ti, Sn, Ba,
Be, B, U, V, Co, Ag.
De 11 CKW die standaard bepaald w orden in af valw ater betreffen: Dichloormethaan,
Trichloormethaan, Tetrachloormethaan, Trichlooretheen, Tetrachlooretheen, 1,1dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, cis-1,2dichlooretheen, trans-1,2-dichlooretheen. De chloorkoolw aterstoffen worden als som
bepaald.
De in tabel 4.124 genoemde emissiew aarden gelden voor steekmonsters. Indien sprake is
van representatieve etmaalbemonstering geldt voor de 'overige metalen, som van 5 metalen'
een f actor 2 lagere waarde (1 mg/l).

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift:
a. de emissiegrensw aarden, bedoeld in het eerste lid, niet van toepassing verklaren en lagere
emissiegrensw aarden vaststellen dan de emissiegrensw aarden, bedoeld in dat lid, indien het
te lozen af valw ater meer dan 10.000 kubieke meter per jaar bedraagt en met toepassing van
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b.

de beste beschikbare technieken aan deze lagere emissiegrensw aarden kan worden
voldaan;
de emissiegrensw aarden, bedoeld in het eerste lid, niet van toepassing verklaren en hogere
emissiegrensw aarden bepalen dan de emissiegrensw aarden, bedoeld in dat lid, indien aan
de emissiegrensw aarden, bedoeld in het eerste lid met toepassing van de beste beschikbare
technieken niet kan w orden voldaan en het belang van de bescherming van het milieu zich
niet tegen het lozen met hogere emissiegrensw aarden verzet.

3.

Het te lozen af valw ater, bedoeld in het eerste lid, kan op een doelmatige w ijze worden
bemonsterd.

4.

Het derde lid is niet van toepassing op inrichtingen w aarbinnen, in overeenstemming met de
vergunningvoorschriften zoals die luidden tot 1 januari 2010, geen voorzieningen zijn geplaatst
voor het af zonderlijk bemonsteren van het te lozen af valw ater als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4.125
1.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij activiteiten die leiden tot
stof vormige emissies af komstig van een laboratorium of een praktijkruimte naar de lucht, de
emissieconcentratie van de stoffen behorend tot de stofklassen S, sO, sA1, sA2 en sA3 naar de
lucht niet meer dan de voor die betref fende stofklasse genoemde emissieconcentratie-eis in
artikel 2.5 indien de massastroom gelijk is aan of groter is dan de in artikel 2.5 voor de
betreffende stofklasse genoemde grensmassastroom.

2.

Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel 2.6 is bij activiteiten die leiden tot
gasvormige emissies af komstig van een laboratorium of praktijkruimte naar de lucht, de
emissieconcentratie van de stoffen behorend tot de stofklassen gA.1, gA.2, gA.3, gO.1, gO.2 en
gO.3, naar de lucht niet meer dan de voor die betreffende stofklasse genoemde
emissieconcentratie-eis in artikel 2.5 indien de massastroom gelijk is aan of groter is dan de in
artikel 2.5 voor de betreffende stofklasse genoemde grensmassastroom.

3.

Indien bij activiteiten emissies van Extreem risicovolle stof fen of MVP, af komstig van een
laboratorium of praktijkruimte, kunnen vrijkomen, kan het bevoegd gezag in het belang van de
luchtkw aliteit maatw erkvoorschrif ten stellen aan de minimalisatie van die emissies. Artikel 2.4 is
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4.126
Bij activiteiten in een laboratorium of een praktijkruimte w orden ten behoeve van het realiseren van
een verw aarloosbaar bodemrisico en het voorkomen dan w el beperken van diffuse emissies en het
doelmatig verspreiden van die emissies naar de buitenlucht de bij ministeriële regeling
voorgeschreven maatregelen toegepast.
Artikel 4.127
Bij het gericht w erken met biologische agentia in een laboratorium of een praktijkruimte w ordt ten
behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor
zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de kans
dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan, ten minste voldaan aan de bij
ministeriële regeling te stellen eisen.

§ 4.8.9.

In w erking hebben van een laboratorium of een praktijkruimte

Artikel 4.116
1.

Ten behoeve van de bescherming van het milieu w ordt bij het lozen van af valw ater afkomstig van
een laboratorium of een praktijkruimte op het vuilw aterriool ten minste voldaan aan het tw eede tot
en met het vierde lid.
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2.

Degene die de inrichting drijf t, stelt gedragsvoorschrif ten op en treft voorzieningen die zijn gericht
op het voorkomen van nadelige gevolgen voor het milieu van het lozen van af valw ater en draagt
er zorg voor dat de gedragsvoorschrif ten worden nageleefd.

3.

De gedragsvoorschriften en voorzieningen, bedoeld in het tw eede lid, geven ten minste
uitw erking aan:
a. de w ijze w aarop invulling w ordt gegeven aan een inzamelsysteem voor bepaalde
categorieën van stoffen en preparaten die niet mogen w orden geloosd vanuit het oogpunt
van doelmatig kunnen inzamelen en verw erken elders;
b. de w ijze w aarop invulling w ordt gegeven aan voorlichting van het personeel over het
inzamelsysteem, bedoeld onder a;
c. de w ijze w aarop invulling w ordt gegeven aan maatregelen die voortkomen uit de preventieve
aanpak;
d. de inhoud van een registratiesysteem met betrekking tot de aanw ezige stoffen.

4.

Het bevoegde gezag kan indien het belang van de bescherming van het milieu daartoe
noodzaakt, maatw erkvoorschriften stellen ten aanzien van de invulling van de
gedragsvoorschriften en voorzieningen, bedoeld in het tw eede lid.

Artikel 4.117
1.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el beperken van diffuse emissies:
a. past degene die de inrichting drijf t maatregelen ten aanzien van de bedrijf svoering toe ter
voorkoming van onnodige emissie van stof fen naar de lucht;
b. w orden stof, rook en dampen die vrijkomen bij activiteiten in een laboratorium of
praktijkruimte voor zover dat redelijkerw ijs mogelijk is, doelmatig aan de bron af gezogen.

2.

Ten behoeve van het doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, worden v oor zover
het af gezogen emissies betreft die vrijkomen bij activiteiten in een laboratorium of praktijkruimte,
die naar de buitenlucht w orden afgevoerd, bovendaks en omhoog gericht af gevoerd, indien
binnen 50 meter van een emissiepunt een gevoelig gebouw , niet zijnde een gevoelig gebouw op
een gezoneerd industrieterrein dan wel op een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig
gebouw per hectare, is gelegen.

3.

Het bevoegd gezag kan in het belang van de luchtkw aliteit maatw erkvoorschriften stellen aan de
ligging en uitvoering van het af voerpunt van de emissies naar de buitenlucht, bedoeld in het
tw eede lid.

4.

Ten aanzien van inrichtingen w aarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in w erking en
onherroepelijk w as, dan wel voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het besluit, is het tw eede lid niet van toepassing voor zover er geen verandering
van de inrichting plaatsvindt w aarvoor een melding krachtens artikel 1.10 van het besluit nodig is
en voor zover de emissies als bedoeld in het tw eede lid niet toenemen en de w ijze van af voer
van die emissies naar de buitenlucht niet verandert.

5.

In afw ijking van het vierde lid kan het bevoegd gezag maatw erkvoorschriften als bedoeld in het
derde lid stellen.

Artikel 4.118
Aan artikel 4.125, eerste lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien:
a. de af gezogen stofemissies die vrijkomen bij laboratoriumproeven w orden gevoerd door een
f iltrerende afscheider of elektrostatische filterinstallatie die geschikt is om aan artikel 4.125,
eerste lid van het besluit te voldoen; en
b. die f iltrerende af scheider of elektrostatisch filter in goede staat van onderhoud verkeert, deze
periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt
schoongemaakt en vervangen.
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Artikel 4.119
1.

Aan artikel 4.125, tw eede lid, van het besluit w ordt in ieder geval voldaan indien het verbruik aan
stof fen ingedeeld in de klassen gA1, gA2, gA3, gO1, gO2 en gO3 in kilogram per jaar lager is dan
de in artikel 2.6 van het besluit voor de betreffende stofklasse genoemde vrijstellingsgrens en de
som van de stof fen ingedeeld in de klassen gO1, gO2 en gO3 niet meer bedraagt dan 250
kilogram per jaar.

2.

Tevens w ordt in ieder geval aan artikel 4.125, tw eede lid, van het besluit voldaan indien:
a. de af gezogen emissies die vrijkomen bij laboratoriumproeven met stoffen ingedeeld in de
klassen gA1, gA2 en gA3 w orden gevoerd door een gaswasser, aërosolfilter of mistf ilter die
geschikt is om aan de emissieconcentratie-eisen genoemd in artikel 4.125, tw eede lid, van
het besluit te voldoen, en
b. de gasw asser, aërosolf ilter of mistfilter, bedoeld onder a, in goede staat van onderhoud
verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking nodig is w ordt
schoongemaakt, en
c. de af gezogen emissies die vrijkomen bij laboratoriumproeven met stoffen ingedeeld in de
klassen gO1, gO2 en gO3 w orden gevoerd door een adsorptiefilter die in goede staat van
onderhoud verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking
nodig is, w ordt schoongemaakt.

Artikel 4.120
1.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en
de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt bij het gericht
w erken met biologische agentia in een laboratorium of praktijkruimte t en minste voldaan aan het
tw eede tot en met het vierde lid.

2.

Degene die de inrichting drijf t, stelt gedragsvoorschrif ten op en treft voorzieningen die zijn gericht
op het voorkomen van het vrijkomen van het biologisch agens en draagt ervoor zorg dat de
gedragsvoorschriften worden nageleef d.

3.

De gedragsvoorschriften, bedoeld in het tw eede lid, zijn te allen tijde voor inzage door het
bevoegd gezag beschikbaar.

4.

Het bevoegd gezag kan ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en
ongew one voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
de risico's voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen
hiervan maatw erkvoorschriften stellen ten aanzien van:
a. de ruimten w aar gericht gewerkt wordt met een biologisch agens die is of w ordt ingedeeld in
groep 2 of een biologisch agens dat behoort tot een soort die is opgenomen in bijlage 3;
b. de invulling van gedragsvoorschriften en voorzieningen als bedoeld in het tw eede lid.

5.

Voor de groepsindeling, bedoeld in het vierde lid, onder a, w ordt aangesloten bij de indeling in
risico-groepen van richtlijn nr. 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18
september 2000 betreffende de bescherming van de w erknemers tegen de r isico's van
blootstelling aan biologische agentia op het w erk.

Artikel 4.121
Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico vinden activiteiten in een
laboratorium w aarbij vloeibare bodembedreigende stof fen worden gebruikt of kunnen vrijkomen,
plaats boven een bodembeschermende voorziening.
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Hoofdstuk 5. Industriële emissies
AFDELING 5.0. REIKWIJDTE HOOFDSTUK 5

Verwijderd: AFDELING 5.1.
INDUSTRIËLE EMISSIES

Artikel 5
1.

De paragraf en 5.1.1 tot en met 5.1.3 zijn van toepassing op degene die een inrichting type C
drijf t, w aartoe een installatie behoort als bedoeld in hoof dstuk III, IV of VI, of bijlage I van de EUrichtlijn industriële emissies.

2.

De paragraf en 5.1.4 tot en met 5.1.7 zijn van toepassing op degene die een inrichting type B of C
drijf t, w aartoe een installatie behoort als bedoeld in de paragraf en 5.1.4 tot en met 5.1.7.

3.

Paragraf en 5.2.1 en 5.2.2 zijn van toepassing op degene die een inrichting type C drijf t of op
degene die een inrichting type B drijf t w aartoe een installatie behoort als bedoeld in artikel 2,
onderdeel c, van richtlijn 94/63/EG.

4.

Paragraaf 5.3.1 is van toepassing op degene die een inrichting type C drijf t.

Afdeling 5.1. Industriële emissies.

§ 5.1.1.

Grote stookinstallatie

Artikel 5.1
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het in w erking hebben van een grote stookinstallatie, met
uitzondering van:
a. een stookinstallatie die bestemd is voor het drogen of behandelen van voorwerpen of
materialen door middel van rechtstreeks contact met verbrandingsgas;
b. technische voorzieningen voor de zuivering van afgassen door verbranding die niet als
autonome stookinstallatie w orden geëxploiteerd;
c. het regenereren van katalysatoren voor het katalytisch kraakproces;
d. het omzetten van zw avelw aterstof in zw avel;
e. in de chemische industrie gebruikte reactoren;
f . cokesovens;
g. w indverhitters van hoogovens;
h. technische voorzieningen die bij de voortstuwing van een voertuig, schip of vliegtuig w orden
gebruikt;
i.
gasturbines en gasmotoren die op of fshoreplatforms w orden gebruikt;
j.
stookinstallaties w aarvoor emissie-eisen zijn gesteld in paragraaf 5.1.2.

2.

Voor de toepassing van deze paragraaf worden twee of meer stookinstallaties met een nominaal
thermisch ingangsvermogen van 15 MW of meer als één stookinstallatie aangemerkt en w orden
de nominale thermische ingangsvermogens opgeteld indien:
a. de af gassen van die stookinstallaties via één schoorsteen worden afgevoerd, of
b. die stookinstallaties zodanig zijn gelegen dat de af gassen, naar het oordeel van het bevoegd
gezag, op technisch en economisch aanvaardbare wijze via één schoorsteen kunnen
w orden afgevoerd.

3.

Het begrip "vloeibare brandstof" is niet van toepassing op de installaties w aarop deze paragraaf
van toepassing is.

4.

Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder bestaande grote stookinstallatie verstaan:
grote stookinstallatie die op 30 oktober 1999, overeenkomstig de toen geldende regelgeving, in
bedrijf w as, of waarvoor een vergunning was verleend en die uiterlijk op 30 oktober 2000 in
gebruik is genomen.
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Verwijderd: 5.2

Artikel 5.2
Een grote stookinstallatie w ordt op een zodanige wijze ontw orpen, uitgerust, onderhouden en
geëxploiteerd, met inbegrip van een op berekeningen gebaseerde hoogte van de schoorsteen, dat
af gassen op gecontroleerde wijze door de schoorsteen worden afgevoerd en wordt voorkomen dat de
emissies in de lucht leiden tot overschrijding van:
a. de bij of krachtens dit besluit geldende emissiegrensw aarden;
b. de in bijlage 2 van de w et opgenomen grenswaarden.
Artikel 5.3
1.

De emissiegrensw aarden, gesteld in deze paragraaf, zijn van toepassing op de emissies van alle
gemeenschappelijke schoorstenen in relatie tot het totale nominale thermische ingangsvermogen
van de gehele stookinstallatie.

2.

Bij uitbreiding van een bestaande grote stookinstallatie zijn de emissiegrensw aarden voor grote
stookinstallaties van toepassing op het uitgebreide gedeelte van de bestaande grote
stookinstallatie w aarop de wijziging betrekking heef t. De emissiegrensw aarden worden
vastgesteld op grond van het totale nominale thermische ingangsvermogen van de gehele
stookinstallatie.

3.

In geval van een w ijziging van een bestaande grote stookinstallatie die gevolgen kan hebben
voor het milieu en die betrekking heef t op een gedeelte van een bestaande grote stookinstallatie
met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, zijn de
emissiegrensw aarden voor grote stookinstallaties van toepassing op het gedeelte van de
bestaande grote stookinstallatie dat is gew ijzigd in relatie tot het totale nominale thermische
ingangsvermogen van de gehele stookinstallatie.

4.

Voor de berekening van de emissies van een grote stookinstallatie w ordt de massaconcentratie
aan zw aveldioxide, stikstofoxiden of totaal stof herleid op een volumegehalte aan zuurstof van:
a. ingeval het een grote stookinstallatie voor vaste brandstoffen betreft: 6 procent in af gas;
b. ingeval het een gasturbine of een gasmotor betreft: 15 procent in af gas;
c. ingeval het een andere grote stookinstallatie dan bedoeld onder a en b betref t: 3 procent in
af gas.

Artikel 5.4
1.

De emissies van zw aveldioxide overschrijden de emissiegrensw aarden van tabel 5.4 niet.

Tabel 5.4
Totaal nominaal thermisch ingangsvermogen
3
200 mg/Nm
Vaste of vloeibare brandstoffen 50 - 300 MW
3
> 300 MW
150 mg/Nm
Type brandstof

Gasvormige brandstoffen

v loeibaar gemaakt gas

5 mg/Nm

-

cokesov engas

400 mg/Nm

-

hoogov engas

150 mg/Nm

-

2.

3

-

3
3

andere gasv ormige brandstof fen

3

35 mg/Nm

In afw ijking van het eerste lid stelt het bevoegd gezag bij vergunningvoorschrift voor een grote
stookinstallatie een emissiegrensw aarde voor zwaveldioxide van ten hoogste 500 mg/ Nm3 vast,
indien:
a. voor de stookinstallatie voor 27 november 2002 een vergunning w as verleend of een
volledige aanvraag tot vergunningverlening w as ingediend,
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b.
c.

de stookinstallatie uiterlijk 27 november 2003, overeenkomstig de toen geldende
regelgeving, in bedrijf w as, en
de stookinstallatie gestookt w ordt met gassen met lage calorische w aarde, verkregen door
vergassing van raffinaderijresiduen.

Artikel 5.5
1.

De emissies van stikstofoxiden overschrijden de emissiegrensw aarden van tabel 5.5 niet.

Tabel 5.5
3

Vaste brandstoffen
Vloeibare
brandstoffen

100 mg/Nm
Type installatie, totaal nominaal thermisch ingangsvermogen
3

-

gasturbine, met inbegrip v an een STEG

50 mg/Nm

-

bestaande grote stookinstallatie, indien wordt gestookt met
v loeibare productieresiduen als niet -commerciële brandstof
af komstig uit de eigen installatie

150 mg/Nm

-

andere grote stookinstallatie, 50 - 300 MW

120 mg/Nm

-

andere grote stookinstallatie, > 300 MW

100 mg/Nm

3

3
3

Gasvormige
brandstoffen

Type installatie, type brandstof
3

-

gasturbine, met inbegrip v an een STEG

50 mg/Nm

-

gasmotor

33 mg/Nm

-

bestaande grote stookinstallatie indien het een gasturbine betref t, 75 mg/Nm
met inbegrip v an een STEG, die met aardgas wordt gestookt:
a. die in een sy steem met warmtekrachtkoppeling wordt

3
3

b.

gebruikt met een rendement v an meer dan 75%,
die in een warmtekrachtcentrale wordt gebruikt met een
gemiddeld jaarlijks totaal elektrisch rendement v an meer dan
55%, of

c.
die v oor mechanische aandrijv ing wordt gebruikt,
waarin het rendement v an de gasturbine wordt v astgesteld in ISObasisbelastingsomstandigheden
3

-

bestaande grote stookinstallatie indien het een gasturbine betref t, 75 mg/Nm
met inbegrip v an een STEG, die met andere gassen wordt
gestookt

3

-

-

150 mg/Nm
bestaande grote stookinstallatie, indien wordt gestookt met
hoogov engas, cokesov engas, gassen met lage calor ische waarde
v erkregen door v ergassing v an raffinageresiduen, of andere
gassen, uitgezonderd een gasturbine en gasmotor
3
100 mg/Nm
andere grote stookinstallatie, indien wordt gestookt met
hoogov engas, cokesov engas, gassen met lage calorische waarde
v erkregen door v ergassing v an raffinageresiduen, of andere
gassen
3

-

2.

andere grote stookinstallatie, indien wordt gestookt met aardgas

70 mg/Nm

In afw ijking van het eerste lid stelt het bevoegd gezag bij vergunningvoorschrift voor een
bestaande grote stookinstallatie die w ordt gestookt met aardgas en die niet kan voldoen aan de
op grond van het eerste lid toepasselijke emissiegrensw aarde, een emissiegrensw aarde voor
stikstof oxiden van ten hoogste 100 mg/Nm3 vast, tenzij het betreft een gasturbine of gasmotor.
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Artikel 5.6
De emissies van koolmonoxide overschrijden de emissiegrensw aarden van tabel 5.6 niet.
Tabel 5.6
3

gasv ormige brandstof fen

100 mg/Nm

3

v loeibare brandstof fen gestookt in gasturbines, met inbegrip v an een STEG 100 mg/Nm

Artikel 5.7
De emissies van totaal stof overschrijden de emissiegrensw aarden van tabel 5.7 niet.
Tabel 5.7
Vaste of vloeibare brandstoffen -

3

bestaande grote stookinstallatie indien wordt gestookt
met v loeibare productieresiduen als niet -commerciële

20 mg/Nm

brandstof afkomstig uit de eigen installatie
3

Gasvormige brandstoffen

-

andere grote stookinstallatie

5 mg/Nm

-

hoogov engas

10 mg/Nm

-

door de ijzer- en staalindustrie geproduceerd gas dat

20 mg/Nm

3
3

elders wordt gebruikt
3

-

andere gasv ormige brandstof fen

5 mg/Nm

Artikel 5.8
1.

De emissiegrensw aarden, bedoeld in de artikelen 5.4 tot en met 5.7, gelden niet voor
gasturbines, gasmotoren en dieselmotoren die blijkens de daarvoor geldende
omgevingsvergunning bestemd zijn voor noodgevallen en minder dan 500 bedrijf suren per jaar in
bedrijf zijn. Degene die de inrichting drijf t, registreert de bedrijf suren van dergelijke installaties.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid w ordt onder bedrijf suren verstaan: de tijd, uitgedrukt in
uren, gedurende welke een grote stookinstallatie geheel of gedeeltelijk in w erking is en emissies
in de lucht veroorzaakt, met uitzondering van de voor de inw erkingstelling en stillegging
benodigde tijd.

Artikel 5.9
1.

Bij gelijktijdig gebruik van verschillende soorten brandstof in een grote stookinstallatie gelden als
emissiegrensw aarden voor zwaveldioxide, stikstofoxiden en totaal stof de gew ogen gemiddelden
van de emissiegrensw aarden die op grond van de artikelen 5.4 tot en met 5.8 voor elk van de
brandstoffen afzonderlijk zouden gelden.

2.

Een gew ogen gemiddelde als bedoeld in het eerste lid w ordt per tijdseenheid berekend naar het
aandeel van elk van de brandstoffen in de energetische inhoud van de toegevoerde brandstoffen.

3.

In afw ijking van het eerste lid stelt het bevoegd gezag bij vergunningvoorschrift voor een
bestaande grote stookinstallatie een emissiegrensw aarde voor zwaveldioxide vast van gemiddeld
ten hoogste 500 mg/Nm indien:
a. die installatie deel uitmaakt van een raf finaderij, en
b. die installatie destillatie- of omzettingsresiduen af komstig van het raffineren van ruwe
aardolie, alleen of in combinatie met andere brandstoffen, zelf verbruikt.
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Artikel 5.10
1.

In afw ijking van artikel 5.4 mag een grote stookinstallatie, w aar gewoonlijk laagzw avelige
brandstof wordt verstookt, gedurende 240 uur in w erking blijven, indien degene die de inrichting
drijf t w egens een onderbreking van de voorziening met laagzw avelige brandstof ten gevolge van
een ernstig tekort aan dergelijke brandstoffen niet in staat is de emissiegrensw aarden van dat
artikel in acht te nemen.

2.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift de periode, bedoeld in het eerste lid, verlengen
tot ten hoogste zes maanden, voor zover de omstandigheid, bedoeld in het eerste lid, voortduurt
en degene die de inrichting drijf t daardoor redelijkerw ijs niet in staat is de emissiegrensw aarden
in acht te nemen.

3.

Degene die de inrichting drijf t, meldt onmiddellijk aan het bevoegd gezag dat zich een situatie
voordoet als bedoeld in het eerste lid.

4.

Het bevoegd gezag stelt Onze Minister onmiddellijk in kennis van een af w ijking als bedoeld in het
eerste of tweede lid.

Artikel 5.11
1.

Indien een grote stookinstallatie die gew oonlijk met gasvormige brandstof wordt gestookt, met
een andere brandstof wordt gestookt in het geval geen levering van gas kan plaatsvinden
w egens weersomstandigheden of storingen in de gastoevoer, zijn de emissiegrensw aarden,
bedoeld in de artikelen 5.4 tot en met 5.7, niet van toepassing gedurende ten hoogste 240 uur
per incident.

2.

Degene die de inrichting drijf t, meldt onmiddellijk aan het bevoegd gezag dat zich een situatie
voordoet als bedoeld in het eerste lid.

3.

Het bevoegd gezag stelt Onze Minister onmiddellijk in kennis van een af w ijking als bedoeld in het
eerste lid.

Artikel 5.12
1.

Indien bij een grote stookinstallatie de af gasreinigingsapparatuur is uitgevallen en deze
apparatuur niet binnen 24 uur w eer normaal f unctioneert, wordt de grote stookinstallatie geheel of
gedeeltelijk buiten gebruik gesteld of met een w einig verv uilende brandstof in bedrijf gehouden.

2.

Een grote stookinstallatie mag als gevolg van storingen als bedoeld in het eerste lid gedurende
ten hoogste 120 uur gedurende een periode van 12 maanden in bedrijf zijn zonder dat de
af gasreinigingsapparatuur functioneert.

3.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift de periode, bedoeld in het eerste of tweede lid,
verlengen, indien:
a. het absoluut noodzakelijk is om de energievoorziening in stand te houden, of
b. de betref fende grote stookinstallatie anders gedurende die periode vervangen zou worden
door een stookinstallatie die over het geheel genomen hogere emissies zou veroorzaken.

4.

Degene die de inrichting drijf t, meldt een geval als bedoeld in het eerste lid binnen 48 uur aan het
bevoegd gezag.

Artikel 5.12a
1. Voor de toepassing van dit artikel w ordt onder «netto elektrisch rendement» verstaan: de aan het
landelijk hoogspanningsnet, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van de Elektriciteitsw et
1998, geleverde elektriciteit gedeeld door de energie-inhoud van de ingezette brandstoffen.

378

2. In het geval van levering aan een w armtenet als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de
Warmtew et, wordt het netto elektrisch rendement, bedoeld in het eerste lid, w at betreft:
a. de energie-inhoud van de ingezette brandstoffen gecorrigeerd voor de energie-inhoud van
de brandstoffen die additioneel w orden gebruikt in verband met de w armtelevering, of
b. de elektriciteitslevering berekend door de aan het landelijk hoogspanningsnet geleverde
elektriciteit te verhogen met de elektriciteitsderving als gevolg van de w armtelevering.
3. Het netto elektrisch rendement van een grote stookinstallatie die met steenkool of een combinatie
van steenkool en een of meer andere brandstoffen wordt gestookt is ten minste 40,00%.
4. Het netto elektrisch rendement w ordt bepaald over de laatste vijf jaar dat de stookinstallatie in
bedrijf is gew eest of, indien de stookinstallatie minder dan vijf jaar in bedrijf is, over de periode dat
de stookinstallatie elektriciteit heef t geleverd aan het landelijk hoogspanningsnet met een
minimum van een jaar.
5. Op verzoek van het bevoegd gezag overlegt degene die de inrichting drijf t de gegevens over het
netto elektrisch rendement van de stookinstallatie.

Artikel 5.13
De meting van de emissies, w aaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie en
rapportage van de meting, voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 5.14
1.

In afw ijking van artikel 5.12a, derde lid, is het netto elektrisch rendement van een grote
stookinstallatie die met steenkool of een combinatie van steenkool en een of meer andere
brandstoffen wordt gestookt, tot 1 juli 2017 ten minste 38,00%.

2.

Voor een grote stookinstallatie w aarop onmiddellijk vooraf gaand aan het tijdst ip van het van
toepassing w orden van deze paragraaf op die grote stookinstallatie een omgevingsvergunning op
grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht w as verleend, blijven de voorschriften van die vergunning van toepassing, tenzij
de betref fende voorschriften gelijke of minder strenge emissiegrenswaarden bevatten dan die
w elke gelden op grond van deze paragraaf.

AFDELING 5.1. GROTE STOOKINSTALLATIES
§ 5.1.0.

Algemeen

Artikel 5.1
De meting van de emissies, w aaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie en
rapportage van de meting, bedoeld in artikel 5.13 van het besluit, voldoet aan de eisen in de artikelen
5.2 tot en met 5.8.
§ 5.1.1.

Monitoring van emissies

Artikel 5.2
1.

Metingen ter bepaling van de emissies zijn representatief.
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2.

Alle monitoringresultaten w orden op zodanige wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd,
dat het bevoegd gezag kan controleren of wordt voldaan aan de toepasselijke
emissiegrensw aarden en andere voorschriften.

Artikel 5.3
1.

De emissieconcentratie van zw aveldioxide (SO2 ), stikstofoxiden (NOx) en totaal stof van een
grote stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 MW of meer,
w ordt continu gemeten.

2.

De emissieconcentratie van koolmonoxide van een met gasvormige brandstoffen gestookte grote
stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 MW of meer, w ordt
continu gemeten.

3.

De emissieconcentratie van zw aveldioxide (SO2 ), stikstofoxiden (NOx) en totaal stof van een
grote stookinstallatie en de emissieconcentratie van koolmonoxide van een met gas gestookte
grote stookinstallaties, wordt periodiek tenminste om de zes maanden gemeten, tenzij op grond
van het eerste of tweede lid continue meting is voorgeschreven.

4.

In afw ijking van het eerste lid w ordt de emissieconcentratie van totaal stof periodiek tenminste om
de zes maanden gemeten, indien een grote stookinstallatie met aardgas w ordt gestookt.

5.

In afw ijking van het eerste en derde lid is meting van zw aveldioxide (SO2 ) niet verplicht en w ordt
de emissieconcentratie bepaald op grond van de gehalten in de ingezette brandstoffen, indien:
a. een grote stookinstallatie met aardgas w ordt gestookt;
b. een grote stookinstallatie met olie w ordt gestookt en er geen uitrusting voor de ontzwaveling
van af gas is;
c. een grote stookinstallatie met biomassa w ordt gestookt en de drijver van de inrichting kan
aantonen dat die emissie in geen geval hoger is dan de toepasselijke emissiegrensw aarde.

6.

Voor met steenkool of bruinkool gestookte installaties w ordt de totale emissie van kw ik periodiek
ten minste één maal per jaar gemeten.

Artikel 5.4
1.

Tot
a.
b.
c.
d.

de continue metingen, bedoeld in artikel 5.3, behoort tevens de meting van:
het zuurstofgehalte;
de temperatuur;
de druk;
het w aterdampgehalte van het af gas, tenzij het als monster gebruikte af gas wordt gedroogd
alvorens de emissies in de lucht w orden geanalyseerd.

2.

De resultaten van de overeenkomstig deze af deling verrichte metingen w orden herleid tot een
massaconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte, bedoeld in artikel 5.3, vierde lid, van
het besluit, overeenkomstig de volgende f ormule:
Es = (21-Os )/(21-Om) x Em, waarbij w ordt verstaan onder:
Es = de berekende emissieconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte
Em = de gemeten emissieconcentratie
Os = het genormaliseerde zuurstofgehalte
Om = het gemeten zuurstofgehalte

§ 5.1.2.

Meettechnieken

Artikel 5.5
1.

De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn om te bepalen of
w ordt voldaan aan de emissiegrensw aarden alsmede de andere metingen en berekeningen die in
deze af deling zijn voorgeschreven, worden uitgevoerd v olgens onderstaande normbladen:
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Tabel 5.5
Normbladen v oor continue meting v an emissies naar lucht
Totaal stof

NEN-EN 13284-2

Normbladen voor periodieke en parallelmetingen van emissies naar lucht
Zwav eldioxide (SO2 )

NEN-EN 14791

Stikstof oxiden (NOx)

NEN-EN 14792

Koolmonoxide

NEN-EN 15058

Totaal stof

NEN-EN 13284-1

Kwik

NEN-EN 13211

Zuurstof

NEN-EN 14789

Waterdamp

NEN-EN 14790

Debiet

NEN-EN 16911-1

Algemene normbladen voor kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging geautomatiseerde metingsy stemen

NEN-EN 14181

Bekwaamheid laboratoria

NEN-EN-ISO/IEC 17025

Monsternamestrategie, meetdoel, -plan en -rapportage

NEN-EN 15259

Richtlijnen v oor Predictiv e Emission Monitoring Sy stems (PEMS) NTA 7379

2.

Op de vaststelling van het zw avelgehalte van een brandstof is de Regeling brandstoffen
luchtverontreiniging van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5.6
1.

Geautomatiseerde meetsystemen w orden ten minste eenmaal per jaar met behulp van
parallelmetingen met de ref erentiemeetmethoden, bedoeld in artikel 5.5, gecontroleerd.

2.

De drijver van de inrichting inf ormeert het bevoegd gezag over de resultaten van de in het eerste
lid bedoelde controle.

3.

De w aarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van individuele w aarnemingen, op basis
w aarvan de gemiddelden w orden berekend die getoetst worden aan een emissiegrensw aarde, is
bij continue metingen niet groter dan de volgende percentages van de emissiegrenswaarde:
a. koolmonoxide: 10% van de emissiegrensw aarde;
b. zw aveldioxide (SO2 ): 20% van de emissiegrenswaarde;
c. stikstof oxiden (NOx): 20% van de emissiegrenswaarde;
d. totaal stof : 30% van de emissiegrenswaarde.

4.

De gevalideerde uur- en daggemiddelden w orden bij continue metingen vastgesteld op grond van
de valide gemeten uurgemiddelden, na af trek van de w aarde van het in het derde lid vermelde
95%-betrouwbaarheidsinterval.

5.

Indien in een dag meer dan drie uurgemiddelden ongeldig zijn w egens storing of onderhoud van
het continu w erkende meetsysteem, w orden de metingen van die dag als ongeldig beschouw d.
Indien per jaar de metingen van meer dan tien dagen ongeldig zijn, w orden passende
maatregelen getroffen om de betrouw baarheid van het continu werkende meetsysteem te
verbeteren.
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Artikel 5.7
1.

Het uitvoeren van periodieke metingen als bedoeld in artikel 5.3 en parallelmetingen als bedoeld
in 5.6 geschiedt door een rechtspersoon die voor deze verrichtingen geaccrediteerd is door een
accreditatie-instantie.

2.

Het bevoegd gezag w ordt ten minste tw ee weken van tevoren op de hoogte gesteld van de
datum en het tijdstip w aarop een periodieke meting of een parallelmeting zal w orden uitgevoerd.

3.

Indien een af zonderlijke meting of parallelmeting geen doorgang vindt, w ordt het bevoegd gezag
uiterlijk op de datum voor de meting, bedoeld in het tw eede lid, hiervan op de hoogte gesteld.

4.

Een periodieke meting bestaat uit een serie van ten minste drie deelmetingen.

5.

De duur van een deelmeting bedraagt een half uur. Wanneer het meettechnisch niet mogelijk is
de deelmeting in die tijd uit te voeren, mag de deelmeting ten hoogste tw ee uur bedragen.

6.

De duur van een parallelmeting die w ordt uitgevoerd ten behoeve van de verificatie van de
meetapparatuur voor continue metingen, bedraagt ten minste een half uur.

7.

Bij periodieke metingen kan een door een rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid
aangetoonde 95%-betrouwbaarheidsinterval op dezelf de wijze als artikel 5.6, derde en vierde lid,
w orden verdisconteerd.

§ 5.1.3.

Beoordeling van de naleving van de emissiegrenswaarden

Artikel 5.8
1.

Aan de van toepassing zijnde emissiegrensw aarde wordt, voor zover continu wordt gemeten, in
ieder geval voldaan indien in een kalenderjaar:
a. geen gevalideerd maandgemiddelde de toepasselijke emissiegrensw aarde overschrijdt;
b. geen gevalideerd daggemiddelde 110% van de toepasselijke emissiegrensw aarde
overschrijdt;
c. 95% van alle gevalideerde uurgemiddelden over een jaar niet hoger is dan 200% van de
toepasselijke emissiegrensw aarde.

2.

Voor de toepassing van het eerste lid w orden niet meegerekend: meetuitkomsten, verkregen
tijdens periodes w aarin een stookinstallatie op grond van artikel 5.10 of 5.11 van het besluit in
w erking mag zijn, meetuitkomsten verkregen tijdens storingen in de apparatuur die de
emissiereductie bew erkstelligt en meetuitkomsten verkregen tijdens periodes van opstarten en
stilleggen.

3.

De periodes van opstarten en stilleggen w orden bepaald in overeenstemming met
uitvoeringsbesluit van de Commissie van 7 mei 2012 betref fende de vaststelling van opstart - en
stilleggingsperioden voor de toepassing van de EU-richtlijn industriële emissies.
4.
Aan de van toepassing zijnde emissiegrensw aarde wordt, voor zover periodiek w ordt
gemeten, in ieder geval voldaan indien geen enkele gevalideerde meetuitkomst de
emissiegrensw aarde overschrijdt.

§ 5.1.2.

Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie

Artikel 5.15
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het in w erking hebben van een af valverbrandings- of een
af valmeeverbrandingsinstallatie w aar vaste of vloeibare afvalstoffen worden verbrand of
meeverbrand.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op:
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a.

b.

c.

een af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie w aarin uitsluitend de volgende
af valstoffen thermisch worden behandeld of producten van thermische behandeling van
uitsluitend de volgende af valstoffen worden verbrand:
1°. biomassa;
2°. radioactieve af valstoffen;
3°. af valstoffen ontstaan bij de exploratie en exploitatie van olie- en gasbronnen vanaf een
installatie in zee en die aan boord van die installatie w orden verbrand;
een experimentele af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie, bestemd voor
onderzoek, ontw ikkeling en tests ter verbetering van het thermisch behandelingsproces,
w aarin per kalenderjaar minder dan 50.000 kilogram af valstoffen wordt verwerkt;
installaties voor vergassing of pyrolyse, voor zover de gassen die het resultaat zijn van deze
thermische behandeling van af valstoffen vóór de verbranding zodanig worden gereinigd dat
bij de verbranding ervan niet meer emissies ontstaan dan bij de verbranding van aardgas.

3.

Voor de toepassing van deze paragraaf omvat een af valverbrandings - en
af valmeeverbrandingsinstallatie alle verbrandingsstraten of meeverbrandingsstraten en de
voorzieningen voor ontvangst, opslag en voorbehandeling ter plaatse van het afval, de systemen
voor de toevoer van afval, brandstof en lucht, stoomketels, de voorzieningen voor de behandeling
van af gassen, de voorzieningen voor de behandeling of opslag van af valverbrandingsresiduen en
af valw ater, de schoorstenen, alsook de apparatuur en de systemen voor de regeling van het
verbrandings- of meeverbrandingsproces en voor de registratie en monitoring van de
verbrandings- of meeverbrandingsomstandigheden.

4.

Indien voor de thermische behandeling van af val gebruik w ordt gemaakt van andere processen
van oxidatie, omvat de af valverbrandings- of de af valmeeverbrandingsinstallatie zow el het proces
voor thermische behandeling als het daaropvolgende verbrandingsproces.

Artikel 5.16
Een af valverbrandings- en afvalmeeverbrandingsinstallatie w ordt op een zodanige wijze ontw orpen,
uitgerust, onderhouden en geëxploiteerd, met inbegrip van een op berekeningen gebaseerde hoogte
van de schoorsteen, dat afgassen op gecontroleerde wijze door de schoorsteen worden afgevoerd en
w ordt voorkomen dat de emissies in de lucht leiden tot overschrijding van:
a. de bij of krachtens dit besluit geldende emissiegrensw aarden;
b. de in bijlage 2 van de w et opgenomen grenswaarden.
Artikel 5.17
1.

Degene die een inrichting drijf t w aarbinnen zich een af valverbrandings- of
af valmeeverbrandingsinstallatie bevindt, draagt er zorg voor dat afvalstoffen niet in ontvangst
w orden genomen dan nadat:
a. ten minste de massa van de af valstoffen, voor zover mogelijk per categorie, genoemd in de
af valstoffenlijst, is bepaald en geregistreerd;
b. voor zover het gevaarlijke af valstoffen betreft: ten minste van die af valstoffen
representatieve monsters zijn genomen, zo mogelijk voordat de lading w ordt gelost, en die
monsters zijn geanalyseerd, tenzij dit niet gepast is;
c. voor zover het gevaarlijke af valstoffen betreft: hij van de ontdoener van die af valstoffen ten
minste de volgende gegevens heef t ontvangen en daarvan de gegevens, bedoeld onder 1°
en 2°, heef t gecontroleerd:
1°. de begeleidingsbrieven, bedoeld in artikel 10.39, eerste lid, onder b, van de w et en, voor
zover van toepassing, op grond van bijlage IB bij de EG-verordening overbrenging van
af valstoffen;
2°. de gegevens die vereist zijn bij of krachtens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;
3°. gegevens over de gevaarlijke eigenschappen van de gevaarlijke af valstoffen;
4°. gegevens over de stoffen waarmee zij niet mogen w orden gemengd;
5°. gegevens over de bij de behandeling van de gevaarlijke af valstoffen te treffen
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voorzorgsmaatregelen;
6°. de f ysische, en voor zover mogelijk, chemische samenstelling van de af valstoffen;
7°. alle overige gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van de geschiktheid van die
stof fen voor het beoogde verbrandingsproces.
2.

De monsters, bedoeld in het eerste lid, onder b, w orden ten minste gedurende een maand na het
thermisch behandelen van de partij w aaruit de monsters zijn genomen, bew aard. De
omstandigheden w aaronder de monsters worden bewaard, zijn zodanig dat de f ysische en
chemische samenstelling ongew ijzigd blijf t.

3.

De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a en c, w orden ten minste gedurende vijf jaren na
het thermisch behandelen van de partij w aarop de gegevens betrekking hebben, bew aard.

4.

Het bevoegd gezag kan bij vergunningvoorschrif t afwijken van het bepaalde in het eerste, tweede
en derde lid, voor zover het een IPPC-installatie betref t waarin uitsluitend af valstoffen thermisch
w orden behandeld die af komstig zijn van diezelf de IPPC-installatie.

Artikel 5.18
1.

De w armte die door het proces van thermische behandeling in een af valverbrandings - of
af valmeeverbrandingsinstallatie w ordt opgewekt wordt teruggewonnen, voor zover dit technisch
en economisch haalbaar is.

2.

Het ontstaan van afvalverbrandingsresiduen bij de exploitatie van een verbrandingsinstallatie en
de schadelijkheid daarvan w orden tot een minimum beperkt. De af valverbrandingsresiduen
w orden, indien passend, in de installatie zelf of daarbuiten hergebruikt.

Artikel 5.19
1.

De emissies in de lucht van:
a. een af valverbrandingsinstallatie of
b. een af valmeeverbrandingsinstallatie w anneer daarin:
1°. meer dan 40 procent van de vrijkomende w armte af komstig is van gevaarlijk af val, of
2°. onbehandelde of ongesorteerde huishoudelijke af valstoffen of bedrijf safvalstoffen die
naar aard en samenstelling met zodanige af valstoffen overeenkomen w orden verbrand,
overschrijden de emissiegrensw aarden van tabel 5.19 niet.

Tabel 5.19
half uur- en
daggemiddelde
3

Totaal stof

5 mg/Nm

Gasv ormige en v luchtige organische stoffen,
uitgedrukt in totaal organische koolstof

10 mg/Nm

Zoutzuur

8 mg/Nm

Waterstoffluoride

1 mg/Nm

Zwav eldioxide

40 mg/Nm

3

3
3
3

half uur- en
daggemiddelde
Stikstof oxiden

3

maandgemiddelde
3

180 mg/Nm

70 mg/Nm , uitgezonderd installaties met
een totaal nominaal thermisch
ingangsv ermogen v an minder dan 20
MW

daggemiddelde

tienminutengemiddelde

3

3

Koolmonoxide

30 mg/Nm

150 mg/Nm

Kwik

0,05 mg/Nm

3
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Som v an cadmium en thallium

3

0,05 mg/Nm
3

Som v an antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper,
lood, mangaan, nikkel en v anadium

0,5 mg/Nm

Som v an dioxinen en f uranen, gedef inieerd als de
som v an de af zonderlijke dioxinen en f uranen,
gewogen ov ereenkomstig de bij ministeriële
regeling gestelde equiv alent ief actoren

0,1 ng/Nm

3

2.

Voor de berekening van de emissies van de in tabel 5.19 opgenomen stoffen wordt de
massaconcentratie herleid tot een zuurstofgehalte van 11 procent in af gas.

3.

In afw ijking van het tw eede lid w ordt voor de berekening van de emissies van de verbranding van
af gew erkte olie de massaconcentratie herleid tot een zuurstofgehalte van 3 procent in af gas.

Artikel 5.20
1.

De emissies in de lucht van een andere af valmeeverbrandingsinstallatie dan die bedoeld in artikel
5.19 overschrijden de emissiegrensw aarden van tabel 5.20 niet.

Tabel 5.20
Totaal stof

Mengregel

Gasv ormige en v luchtige organische stoffen, uitgedrukt in Mengregel
totaal organische koolstof
Zoutzuur

Mengregel, waarbij v oor de C proc es-waarde de
3
v olgende emissiegrenswaarde geldt: 30 mg/Nm

Waterstoffluoride

Mengregel, waarbij v oor de C proc es-waarde de
3
v olgende emissiegrenswaarde geldt: 10 mg/Nm

Zwav eldioxide

Mengregel

Stikstof oxiden

Mengregel

Koolmonoxide

Mengregel

Kwik

0,02 mg/Nm

Som v an cadmium en thallium

0,015 mg/Nm

Som v an antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper, lood,
mangaan, nikkel en v anadium

0,15 mg/Nm

Som v an dioxinen en f uranen, gedef inieerd als de som
v an de af zonderlijke dioxinen en f uranen, gewogen
ov ereenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde
equiv alentief actoren

0,1 ng/Nm

3
3

3

3

2.

Voor de berekening van emissies van de in tabel 5.20 opgenomen stof fen wordt de
massaconcentratie herleid tot een zuurstofgehalte van 6 procent in af gas.

3.

In afw ijking van het tw eede lid w ordt voor de berekening van de emissies in de lucht veroorzaakt
door het stoken van vloeibare of gasvormige brandstoffen de massaconcentratie herleid tot een
zuurstofgehalte van 3 procent in af gas.

Artikel 5.21
Voor een af valmeeverbrandingsinstallatie w aarin vaste afvalstoffen worden verstookt gelden voor
kw ik, in plaats van de emissiegrensw aarde, bedoeld in artikel 5.20, de volgende jaarlijkse gemiddelde
inputeisen:
a. bij het meeverbranden van 10 massaprocent of minder af valstoffen van de gemiddelde jaarlijkse
inzet van vaste brandstoffen of biomassa: 0,4 milligram kw ik per kilogram af valstof berekend als
droge stof ;
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b.

bij het meeverbranden van meer dan 10 massaprocent af valstoffen van de gemiddelde jaarlijkse
inzet van vaste brandstoffen of biomassa: (3,5/massaprocent + 0,05) milligram kw ik per kilogram
af valstof berekend als droge stof.

Artikel 5.22
1.

De emissies in de lucht van een cementoven die is aan te merken als een
af valmeeverbrandingsinstallatie overschrijden de emissiegrensw aarden van tabel 5.22 niet.

Tabel 5.22
3

Totaal stof

15 mg/Nm

Gasv ormige en v luchtige organische stoffen, uitgedrukt in totaal organische
koolstof

10 mg/Nm

Zoutzuur

10 mg/Nm

3

3

3

Waterstoffluoride

1 mg/Nm

Zwav eldioxide

50 mg/Nm

Stikstof oxiden

500 mg/Nm

Kwik

0,05 mg/Nm

Som v an cadmium en thallium

0,05 mg/Nm

Som v an antimoon, arseen, chroom, kobalt, koper, lood, mangaan, nikkel en
v anadium

0,5 mg/Nm

3
3
3
3

3

3

Som v an dioxinen en f uranen, gedef inieerd als de som v an de af zonderlijke
0,1 ng/Nm
dioxinen en f uranen, gewogen ov ereenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde
equiv alentief actoren

2.

Voor de berekening van de emissie van de in tabel 5.22 opgenomen stoffen wordt de
massaconcentratie herleid tot een zuurstofgehalte van 10 procent in af gas.

Artikel 5.23
1.

Indien in tabel 5.20 in plaats van een concrete emissiegrenswaarde de aanduiding "mengregel" is
opgenomen, w ordt voor de bepaling van de emissiegrensw aarde de volgende formule gebruikt:
(Vaf val x Caf val + Vproces x Cproces)/(Vafval + Vproces) = C
Vaf val: volume van het af gas ten gevolge van uitsluitend de verbranding van afvalstoffen,
bepaald op basis van de in de omgevingsvergunning gespecif iceerde afvalstof of categorie van
af valstoffen met de laagste gemiddelde netto calorische waarde en herleid tot de
emissieconcentratie bij een genormaliseerd zuurstofgehalte overeenkomstig de bij ministeriële
regeling bepaalde f ormule, temperatuur druk en droog gas. Indien de w armte die vrijkomt bij de
verbranding van gevaarlijke af valstoffen minder dan 10 pr ocent bedraagt van de totale in de
af valmeeverbrandingsinstallatie vrijkomende w armte, wordt V afval berekend op basis van een
hoeveelheid af valstoffen die bij verbranding, bij de totale hoeveelheid vrijkomende w armte, 10
procent van de vrijkomende w armte zou opleveren.
Caf val: in tabel 5.19 aangegeven emissiegrensw aarde voor de desbetreffende stof. Indien er in
tabel 5.19 voor een stof meerdere emissiegrenswaarden zijn opgenomen, heef t Caf val betrekking
op de daggemiddelde emissiegrensw aarde. De Caf val-emissiegrenswaarde wordt omgerekend
naar het zuurstofgehalte van de meeverbrandingsinstallatie.
Vproces : volume van het af gas ten gevolge van het in de verbrandingsinstallatie plaatshebbende
proces van de verbranding van niet als af valstoffen aan te merken brandstoffen, bepaald bij een
zuurstofgehalte dat bij ministeriële regeling is vastgesteld. Indien geen voorschriften gelden met
betrekking tot het volume van het af gas van de afvalmeeverbrandingsinstallatie, w ordt het
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w erkelijke zuurstofgehalte in het af gas zonder verdunning door toevoeging van voor het
verbrandingsproces onnodige lucht gebruikt.
Cproces : emissiegrensw aarde die voor de desbetreffende stof zou gelden op grond van
paragraaf 5.1.1 voor grote stookinstallaties of op grond van paragraaf 3.2. 1 voor het in w erking
hebben van andere dan grote stookinstallaties, wanneer in het desbetreffende type installatie
andere brandstoffen dan afvalstoffen zouden worden gestookt. Bij het ontbreken van zodanige
regelgeving w ordt de in de omgevingsvergunning vermelde emissiegrensw aarde gebruikt. Indien
in de omgevingsvergunning geen emissiegrensw aarde is gesteld, wordt de werkelijke
massaconcentratie gebruikt.
C: totale emissiegrensw aarde, bepaald bij een bij ministeriële regeling vastgesteld
zuurstofgehalte.
2.

Voor de toepassing van het eerste lid w ordt onder gemiddelde netto calorische waarde verstaan:
op de onderste verbrandingswaarde betrokken hoeveelheid energie die bij de verbranding van
een bepaalde hoeveelheid brandstof vrijkomt.

Artikel 5.24
In afw ijking van artikel 5.19, eerste lid, stelt het bevoegd gezag voor een installatie die niet kan
voldoen aan de op grond van dat artikellid toepasselijke emissiegrensw aarden, bij
vergunningvoorschrift een emissiegrenswaarde voor koolmonoxide vast van ten hoogste:
a. een daggemiddelde van 50 mg/Nm3 naast het tienminutengemiddelde, of ,
b. met betrekking tot een af valverbrandings- of een afvalmeeverbrandingsinstallatie w aarin de
w ervelbedtechnologie wordt gebruikt: een uurgemiddelde van 100 mg/Nm3.
Artikel 5.25
In afw ijking van artikel 5.22 kan het bevoegd gezag met betrekking tot cementovens bij
vergunningvoorschrift bepalen dat de in tabel 5.22 opgenomen emissiegrensw aarden voor
zw aveldioxide en vluchtige organische stoffen niet van toepassing zijn indien de emissies van
zodanige stof fen in de lucht niet het gevolg zijn van de thermische behandeling van af valstoffen.
Artikel 5.26
1.

Een af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie mag de bij of krachtens dit besluit
gestelde emissiegrensw aarden voor emissies in de lucht slechts overschrijden indien deze
overschrijdingen het gevolg zijn van technisch onvermijdelijke storingen of stilleggingen van de
af gasreinigingsapparatuur of meetapparatuur of defecten aan de af gasreinigingsapparatuur of
meetapparatuur.

2.

Een af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie mag ingeval er sprake is van
overschrijding van de bij of krachtens dit besluit gestelde emissiegrensw aarden voor emissies in
de lucht in geen geval langer dan vier uur ononderbroken met de thermisc he behandeling van
af valstoffen voortgaan. De totale duur dat ovens van een verbrandingsinstallatie w elke verbonden
zijn met dezelf de af gasreinigingsinstallatie per kalenderjaar in w erking mogen zijn, bedraagt
ingeval er sprake is van overschrijding van de bij of krachtens dit besluit gestelde
emissiegrensw aarden en:
a. er sprake is van thermische behandeling van af valstoffen: ten hoogste 60 uur;
b. er geen sprake is van thermische behandeling van af valstoffen: ten hoogste 120 uur
verminderd met het aantal uren in het betref fende jaar dat de verbrandingsstraten onder de
in de aanhef en onder a bedoelde omstandigheid in w erking zijn.

3.

De artikelen 5.19 tot en met 5.24 zijn, met uitzondering van de bij of krachtens deze artikelen
gestelde emissiegrensw aarden voor koolmonoxide en gasvormige en vluchtige organische
stof fen, gedurende de periode dat een omstandigheid als bedoeld in het tw eede lid zich voordoet,
niet van toepassing, met dien verstande dat de emissies van totaal stof een half uurgemiddelde
van 150 mg/Nm3 niet overschrijden.
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Verwijderd: 5.1

4.

In geval van een def ect van de afgasreinigingsinstallatie vermindert degene die de inrichting drijf t
de activiteit van de af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie zo spoedig mogelijk of
legt hij deze stil totdat normale w erking opnieuw mogelijk is.

Artikel 5.27
1.

Af valw ater afkomstig van de reiniging van af gassen ondergaat een zodanige behandeling dat de
emissiegrensw aarden van tabel 5.27 niet w orden overschreden.

Tabel 5.27
Totale hoev eelheid onopgeloste bestanddelen

95% v an de meetwaarden: 30 mg/l
100% v an de meetwaarden: 45 mg/l

Kwik

0,03 mg/l

Cadmium

0,05 mg/l

Thallium

0,05 mg/l

Arseen

0,15 mg/l

Lood

0,1 mg/l

Chroom

0,5 mg/l

Koper

0,5 mg/l

Nikkel

0,5 mg/l

Zink

1,0 mg/l

Antimoon

0,85 mg/l

Kobalt

0,05 mg/l

Mangaan

0,2 mg/l

Vanadium

0,5 mg/l

Tin

0,5 mg/l

Som v an dioxinen en f uranen, gedef inieerd als de som
v an de af zonderlijke dioxinen en f uranen, gewogen
ov ereenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde
equiv alentief actoren

0,1 ng/l

2.

De emissiegrensw aarden voor lozingen in w ater worden uitgedrukt in massaconcentratie, voor
niet-gef iltreerde monsters.

3.

De pH-w aarde van het in het eerste lid bedoelde af valw ater is kleiner dan of gelijk aan 11, doch
niet kleiner dan 6,5.

Artikel 5.28
Af valw ater wordt niet verdund om aan de in artikel 5.27 bedoelde emissiegrensw aarden te voldoen.
Artikel 5.28a
1. Voor de toepassing van dit artikel w ordt onder «netto elektrisch rendement» verstaan: de aan het
landelijk hoogspanningsnet, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder j, van de Elektriciteitsw et 1998,
geleverde elektriciteit gedeeld door de energie-inhoud van de ingezette brandstoffen.
2. In het geval van levering aan een w armtenet als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Warmtew et,
w ordt het netto elektrisch rendement, bedoeld in het eerste lid, w at betreft:
a. de energie-inhoud van de ingezette brandstoffen gecorrigeerd voor de energie-inhoud van
de brandstoffen die w orden gebruikt in verband met de w armteproductie, of
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b. de netto elektriciteitslevering berekend door de aan het landelijk hoogspanningsnet
geleverde elektriciteit te verhogen met de elektriciteitsderving als gevolg van de
w armtelevering.
3. Het netto elektrisch rendement van een af valmeeverbrandingsinstallatie met een totaal nominaal
thermisch ingangsvermogen van 300 MW of meer die met steenkool of een combinatie van
steenkool en een of meer andere brandstoffen wordt gestookt en die niet bestemd is voor het
drogen of behandelen van voorwerpen of materialen door middel van rechtstreeks contact met
verbrandingsgas is ten minste 40,00%.
4. Het netto elektrisch rendement w ordt bepaald over de laatste vijf jaar dat de stookinstallatie in
bedrijf is gew eest of, indien de af valmeeverbrandingsinstallatie, bedoeld in het derde lid, minder
dan vijf jaar in bedrijf is, over de periode dat de installatie elektriciteit heef t geleverd aan het
landelijk hoogspanningsnet met een minimum van een jaar.
5. Op verzoek van het bevoegd gezag overlegt degene die de inrichting drijf t de gegevens over het
netto elektrisch rendement van de af valmeeverbrandingsinstallatie.
Artikel 5.28b
In afw ijking van artikel 5.28a, derde lid, is het netto elektrisch rendement van een
af valmeeverbrandingsinstallatie als bedoeld in dat lid, tot 1 juli 2017 ten minste 38,00%.
Artikel 5.29
1.

De meting van de emissies, w aaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie en
rapportage van de meting, voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

2.

Een af valverbrandings- of een af valmeeverbrandingsinstallatie voldoet ten behoev e van:
a. het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el voor zover
dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de
kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan,
b. het realiseren van een verw aarloosbaar bodemrisico,
c. het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
verontreiniging van het oppervlaktew ater, en
d. een doelmatig beheer van af valstoffen
aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.

Artikel 5.30
1.

Tot 1 januari 2016 kan het bevoegd gezag voor Lepolovens en lange draaiovens, in afwijking van
artikel 5.22, voor de emissie van stikstof oxiden bij vergunningvoorschrift een emissiegrensw aarde
van ten hoogste 800 mg/Nm3 vaststellen.

2.

Voor een af valverbrandingsinstallatie of af valmeeverbrandingsinstallatie w aarop onmiddellijk
vooraf gaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van deze paragraaf op die
af valverbrandingsinstallatie of af valmeeverbrandingsinstallatie een omgevingsvergunning op
grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht of een vergunning op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet was verleend,
blijven de voorschriften van die vergunning van toepassing, tenzij de betreffende voorschriften
gelijke of minder strenge emissiegrensw aarden bevatten dan die w elke gelden op grond van
deze paragraaf.
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AFDELING 5.2. AFVALVERBRANDINGS- OF
AFV ALMEEVERBRANDINGSINSTALLATIES
§ 5.2.0.

Algemeen

Artikel 5.9
1.

De meting van de emissies, w aaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie en
rapportage van de meting als bedoeld in artikel 5.29, eerste lid, van het besluit voldoet aan de
eisen in de artikelen 5.10 tot en met 5.24.

2.

Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan
w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de
omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan als
bedoeld in artikel 5.29, tw eede lid, onder a, van het besluit, wordt voldaan aan artikel 5.26.

3.

Ten behoeve van het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico als bedoeld in artikel 5.29,
tw eede lid, onder b, van het besluit, wordt voldaan aan artikel 5.25, 5.28 en 5.29.

4.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het zoveel mogelijk
beperken van verontreiniging van het oppervlaktew ater als bedoeld in artikel 5.29, tw eede lid,
onder c, van het besluit, wordt voldaan aan artikel 5.28 en 5.29.

5.

Ten behoeve van een doelmatig beheer van af valstoffen als bedoeld in artikel 5.29, tw eede lid,
onder d, van het besluit, w ordt voldaan aan de artikelen 5.25 en 5.27.

6.

Onder nominale capaciteit van een af valverbrandings - of afvalmeeverbrandingsinstallatie w ordt
voor de toepassing van deze afdeling verstaan: gezamenlijke verbrandingscapaciteit van de
ovens w aaruit een afvalverbrandingsinstallatie of een af valmeeverbrandingsinstallatie bestaat,
zoals berekend door de f abrikant en bevestigd door de drijver van de inrichting, met inachtneming
van de verbrandingswaarde van het afval, uitgedrukt als de hoeveelheid af val die per uur kan
w orden verbrand.

§ 5.2.1.

Monitoring van emissies

Artikel 5.10
1.

Metingen ter bepaling van de emissies zijn repr esentatief.

2.

Alle monitoringresultaten w orden op zodanige wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd dat
het bevoegd gezag kan controleren of wordt voldaan aan de toepasselijke emissiegrensw aarden
en andere voorschriften.

Artikel 5.11
1.

De emissies in de lucht van de volgende stof fen worden continu gemeten:
a. zw aveldioxide (SO2 ), totaal organische koolstof, zoutzuur, koolmonoxide, totaal stof en
stikstof oxiden (NOx);
b. w aterstoffluoride, tenzij voor zoutzuur behandelingsstappen worden gevolgd die w aarborgen
dat de in de artikelen 5.19, 5.20 en 5.22 van het besluit voor zoutzuur opgenomen
emissiegrensw aarden niet worden overschreden.

2.

In het geval voor zoutzuur behandelingsstappen worden gevolgd die voldoen aan het eerste lid,
onder b, w ordt periodiek ten minste tw eemaal per jaar gemeten.

3.

In afw ijking van het eerste lid w ordt het gehalte zoutzuur, waterstoffluoride of zwaveldioxide (SO2)
periodiek ten minste om de zes maanden gemeten, of w orden er geen metingen verricht, indien
de drijver van de af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie kan aantonen dat die
emissie in geen geval hoger is dan de toepasselijke emissiegrensw aarde.
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4.

In afw ijking van het eerste lid w ordt de emissie van stikstofoxide (NOx) van een
af valverbrandingsinstallatie periodiek ten minste om de zes maanden gemeten, indien:
a. de af valverbrandingsinstallatie een nominale capaciteit heef t van minder dan 6 ton per uur;
b. vergunning is verleend of een ontvankelijke aanvraag om een vergunning is ingediend voor
28 december 2002 en de af valverbrandingsinstallatie uiterlijk op 28 december 2004 in
gebruik is genomen;
c. degene die de af valverbrandingsinstallatie drijf t, aan de hand van inf ormatie over de kw aliteit
van het betreffende afval, de gebruikte technologieën en de resultaten van de monitoring
van de emissies aantoont dat emissies van stikstof oxiden in geen geval de
emissiegrensw aarden, bedoeld in artikel 5.19 van het besluit, kunnen overschrijden.

Artikel 5.12
1.

De emissie in de lucht van de volgende stof fen wordt periodiek ten minste om de zes maanden
gemeten:
a. antimoon;
b. arseen;
c. cadmium;
d. chroom;
e. dioxinen en f uranen
f . kobalt;
g. koper;
h. kw ik;
i.
lood;
j.
mangaan;
k. nikkel;
l.
thallium;
m. vanadium.

2.

In afw ijking van het eerste lid, w ordt gedurende de eerste twaalf maanden dat een
af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie in w erking is, de emissie van de stoffen,
genoemd in het eerste lid, periodiek ten minste om de drie maanden gemeten.

3.

In afw ijking van het eerste lid w ordt het gehalte antimoon, arseen, cadmium, chroom, kobalt,
koper, kw ik, lood, mangaan, nikkel, thallium en vanadium periodiek eenmaal in de tw ee jaar
gemeten en w ordt het gehalte dioxinen en f uranen eenmaal per jaar gemeten indien de drijver
van de af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie:
a. aantoont dat de emissies in de lucht onder alle omstandigheden minder dan 50% bedragen
van de van toepassing zijnde emissiegrensw aarden, of
b. aantoont dat het te verbranden of mee te verbranden afval uitsluitend bestaat uit bepaalde
gesorteerde brandbare fracties ongevaarlijk af val dat niet recycleerbaar is en aan de hand
van inf ormatie over de kw aliteit van het betreffende afval en over monitoring van de emissies
aantoont dat de emissies in de lucht van de in het eerste lid genoemde stoffen onder alle
omstandigheden aanmerkelijk lager liggen dan de toepasselijke emissiegrensw aarden.

Artikel 5.13
1.

Tot
a.
b.
c.
d.

de continue metingen, bedoeld in artikel 5.11, behoort tevens de meting van:
het zuurstofgehalte;
de temperatuur van de verbrandingskamer;
de druk;
het w aterdampgehalte van het af gas, tenzij het als monster gebruikte af gas wordt gedroogd
alvorens de emissies in de lucht w orden geanalyseerd;
e. de temperatuur van het af gas.
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2.

De temperatuur van de verbrandingskamer wordt dicht bij de binnenw and gemeten of op een
ander door de drijver van de af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie aangetoond
representatief punt. De overige parameters worden gemeten nabij de plaats w aar de
emissiemetingen w orden verricht.

Artikel 5.14
1.

De verblijf tijd, de minimumtemperatuur en het zuurstofgehalte van de afgassen worden
vastgesteld op het moment dat de af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie in
w erking w ordt gesteld.

2.

De verblijf tijd, de minimumtemperatuur en het zuurstofgehalte van de afgassen worden tevens
vastgesteld op het moment dat de af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie onder de
meest ongunstige bedrijf somstandigheden in w erking is gesteld.

Artikel 5.15
1.

De emissiegrensw aarden voor water zijn van toepassing op het punt waar het bij de reiniging van
af gassen ontstane afvalw ater door de afvalverbrandings - of afvalmeeverbrandingsinstallatie
w ordt geloosd op een oppervlaktew aterlichaam.

2.

Wanneer het bij de reiniging van af gassen ontstane afvalw ater buiten de af valverbrandings - of
af valmeeverbrandingsinstallatie w ordt gezuiverd in een zuiveringsinstallatie die uitsluitend voor
de zuivering van dit type af valw ater is bestemd, mag bij het bepalen van de
emissiegrensw aarden, bedoeld in het eerste lid, rekening w orden gehouden met het effect van
die zuiveringsinstallatie, op voorw aarde dat een equivalent niveau van bescherming van het
milieu in zijn geheel w ordt gew aarborgd en dat het niet leidt tot nadeligere gevolgen voor het
milieu.

3.

Als het bij de reiniging van af gassen ontstane afvalw ater tezamen met af valw ater afkomstig van
een andere bron w ordt gezuiverd, bepaalt degene die de af valverbrandings - of
af valmeeverbrandingsinstallatie drijf t aan de hand van passende massabalansberekeningen, met
gebruikmaking van de resultaten van de metingen, bedoeld in de artikelen 5.11, 5.12 en 5.13, het
aandeel van de emissies in de uiteindelijk geloosde hoeveelheid af valw ater dat kan w orden
toegeschreven aan het bij de reiniging van af gassen ontstane afvalw ater.

Artikel 5.16
1.

De volgende metingen w orden op het punt, genoemd in artikel 5.15, eerste lid, uitgevoerd:
a. continue metingen van de zuurgraad (pH), de temperatuur en het debiet;
b. dagelijkse steekproefmetingen van de totale hoeveelheid onopgeloste bestanddelen of
metingen van een met het debiet evenredige representatieve steekproef over een periode
van 24 uur;
c. maandelijkse metingen van een met het debiet evenredige representatieve steekproef over
een periode van 24 uur van kw ik, cadmium, thallium, arseen, lood, chroom, koper, nikkel en
zink;
d. driemaandelijkse metingen van dioxinen en f uranen gedurende de eerste bedrijf speriode van
tw aalf maanden, gevolgd door zesmaandelijkse metingen.

2.

In een geval als bedoeld in artikel 5.15, derde lid, verricht degene die de af valverbrandings - of
af valmeeverbrandingsinstallatie drijf t de metingen, bedoeld in het eerste lid:
a. op de af valw aterstroom van de af gasreinigingsprocessen vóór de uitmonding daarvan op de
gezamenlijke af valw aterzuiveringsinstallatie;
b. op de andere af valw aterstroom of -stromen vóór de uitmonding daarvan op de gezamenlijke
af valw aterzuiveringsinstallatie;
c. op het punt w aar het afvalw ater na de zuivering wordt geloosd.
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Artikel 5.17
1.

De resultaten van de overeenkomstig deze af deling verrichte metingen w orden herleid tot een
massaconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte, bedoeld in de artikelen 5.19, 5.20 en
5.22 van het besluit, overeenkomstig de volgende f ormule:
Es = (21-Os )/(21-Om) x Em, waarbij w ordt verstaan onder:
Es = de berekende emissieconcentratie bij het genormaliseerde zuurstofgehalte
Em = de gemeten emissieconcentratie
Os = het genormaliseerde zuurstofgehalte
Om = het gemeten zuurstofgehalte

2.

In afw ijking van het eerste lid mogen indien af valstoffen in een met zuurstof verrijkte atmosf eer
w orden verbrand of meeverbrand, meetresultaten worden herleid tot een zuurstofgehalte
w aarvan de drijver van de afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie aantoont dat dit
de bijzondere omstandigheden van het geval w eergeeft.

3.

Indien de emissies in de lucht van stoffen, waarvoor bij paragraaf 5.1.2. van het besluit
emissiegrensw aarden zijn gesteld, w orden verminderd door behandeling van het af gas in een
af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie w aarin gevaarlijke af valstoffen worden
behandeld, geschiedt herleiding naar de in het eerste lid bedoelde zuurstofgehaltes alleen indien
het in de desbetreffende periode voor de betrokken verontreinigende stof gemeten
zuurstofgehalte hoger is dan het relevante genormaliseerde zuurstofgehalte.

§ 5.2.2.

Meettechnieken

Artikel 5.18
De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn om te bepalen of w ordt
voldaan aan de emissiegrensw aarden alsmede de andere metingen en berekeningen die zijn
voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:
Tabel 5.18
Normbladen voor continue van meting emissies naar lucht
Totaal stof

NEN-EN 13284-2

Normbladen voor periodieke en parallelmetingen van emissies naar lucht
Totaal stof

NEN-EN 13284-1

Totaal organische koolstof

NEN-EN 12619

Zoutzuur

NEN-EN 1911

Waterstoffluoride

NEN-ISO 15713

Zwav eldioxide (SO2 )

NEN-EN 14791

Stikstof oxiden (NOx)

NEN-EN 14792

Koolmonoxide

NEN-EN 15058

Kwik

NEN-EN 13211

Som v an cadmium en thallium / Som v an antimoon, arseen, chroom,

NEN-EN 14385

kobalt, lood, mangaan, nikkel en v anadium
Som v an dioxinen en f uranen

NEN-EN 1948-1
NEN-EN 1948-2
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Verwijderd: 5.2

NEN-EN 1948-3
Zuurstof

NEN-EN 14789

Waterdamp

NEN-EN 14790

Debiet

NEN-EN 16911-1

Normbladen voor de bemonstering en analyse van afvalwater
Bemonstering

NEN 6600-1

Ontsluiting

NEN-EN-ISO 15587

Onopgeloste bestanddelen

NEN-EN 872

Kwik

NEN-EN-ISO 12846

Cadmium, Thallium, Lood, Chroom, Koper, Nikkel, Zink Antimoon,
Kobalt, Mangaan, Vanadium, Tin

NEN-EN-ISO 17294-2

Arseen

NEN-EN-ISO 17294-2
NEN-EN-ISO 11969

Zuurgraad (pH)

NEN-EN-ISO 10523

Dioxinen en f uranen

De analy se v an dioxinen en f uranen
wordt uitgev oerd door middel v an
dubbelkoloms gaschromatograf ie (GC)
gekoppeld aan massaspectrometrie
(MS). Zowel de waterf ase als de
zwev ende stof worden op dioxinen en
f uranen geanaly seerd. Voor het
bepalen v an de recov ery van de
analy setechniek wordt gebruik gemaakt
v an gelabelde interne standaards.

Normblad Totale hoeveelheid organische koolstof in slakken en bodemas
Totale hoev eelheid organische koolstof

BRL 2307

Algemene normbladen voor kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging geautomatiseerde metingsy stemen

NEN-EN 14181

Bekwaamheid laboratoria

NEN-EN-ISO/IEC 17025

Monsternamestrategie, meetdoel, meetplan en meetrapportage

NEN-EN 15259

Artikel 5.19
1.

Geautomatiseerde meetsystemen w orden ten minste eenmaal per jaar met behulp van
parallelmetingen met de ref erentiemeetmethoden, bedoeld in artikel 5.18, gecontroleerd.

2.

De drijver van de inrichting inf ormeert het bevoegd gezag over de resultaten van de in het eerste
lid bedoelde controle.

3.

De w aarde van het 95%-betrouwbaarheidsinterval van individuele w aarnemingen, op basis
w aarvan de gemiddelden w orden berekend die getoetst worden aan een emissiegrensw aarde, is
bij continue metingen niet groter dan de volgende percentages van de emissiegrenswaarde voor
de dagelijkse emissies:
a. koolmonoxide: 10% van de emissiegrensw aarde of 5 mg/Nm3 ;
b. zw aveldioxide (SO2 ): 20% van de emissiegrenswaarde of 10 mg/Nm3 ;
c. stikstof oxiden (NOx): 20% van de emissiegrenswaarde of 14 mg/Nm3 ;
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d.
e.
f.
g.

totaal stof : 30% van de emissiegrenswaarde of 1,5 mg/Nm3 ;
totaal organisch koolstof : 30% van de emissiegrensw aarde of 3 mg/Nm3 ;
zoutzuur: 40% van de emissiegrenswaarde of 4 mg/Nm3 ;
w aterstoffluoride: 40% van de emissiegrensw aarde of 0,4 mg/Nm3 .

4.

De gevalideerde half uur- en daggemiddelden w orden bij continue metingen vastgesteld op grond
van de valide gemeten half uurgemiddelden, na af trek van de waarde van het in het derde lid
vermelde 95%-betrouwbaarheidsinterval.

5.

Bij de bepaling van de totale concentratie van dioxinen en f uranen worden de
massaconcentraties van de in tabel 5.19 genoemde dioxinen en dibenzof uranen vóór het optellen
met de in die tabel genoemde toxische equivalentief actoren (teq) vermenigvuldigd.

Tabel 5.19
Stof

Teq

2,3,7,8 -tetrachloordibenzodioxine (tcdd)

1

1,2,3,7,8 -pentachloordibenzodioxine (pecdd)

0,5

1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzodioxine (hxcdd)

0,1

1,2,3,6,7,8 -hexachloordibenzodioxine (hxcdd)

0,1

1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzodioxine (hxcdd)

0,1

1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzodioxine (hpcdd) 0,01
octachloordibenzodioxine (ocdd)

0,001

2,3,7,8 -tetrachloordibenzof uraan (tcdf )

0,1

2,3,4,7,8 -pentachloordibenzof uraan (pecdf )

0,5

1,2,3,7,8 - pentachloordibenzof uraan (pecdf )

0,05

1,2,3,4,7,8 -hexachloordibenzof uraan (hxcdf )

0,1

1,2,3,6,7,8 -hexachloordibenzof uraan (hxcdf )

0,1

1,2,3,7,8,9 -hexachloordibenzof uraan (hxcdf )

0,1

2,3,4,6,7,8 -hexachloordibenzof uraan (hxcdf )

0,1

1,2,3,4,6,7,8 -heptachloordibenzof uraan (hpcdf )

0,01

1,2,3,4,7,8,9 -heptachloordibenzof uraan (hpcdf )

0,01

octachloordibenzof uraan (ocdf )

0,001

Artikel 5.20
1.

Het uitvoeren van periodieke metingen en parallelmetingen geschiedt door een rechtspersoon die
voor deze verrichtingen geaccrediteerd is door een accreditatie-instantie.

2.

Het bevoegd gezag w ordt ten minste tw ee weken van tevoren op de hoogte gesteld van de
datum en het tijdstip w aarop een periodieke meting of een parallelmeting zal w orden uitgevoerd.

3.

Indien een af zonderlijke meting of parallelmeting geen doorgang vindt, w ordt het bevoegd gezag
uiterlijk op de datum w aarop de meting zou plaatsvinden, bedoeld in het tw eede lid, hiervan op de
hoogte gesteld.

4.

Een periodieke meting van zoutzuur, waterstoffluoride, zwaveldioxide (SO2 ) of stikstofoxiden
(NOx) bestaat uit een serie van ten minste drie deelmetingen.
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Verwijderd: als bedoeld in de
artikelen 5.11, eerste lid, 5.13 en 5.16,
eerste lid, onder a,
Verwijderd: als bedoeld in de
artikelen 5.11, tweede tot en met
vierde lid, 5.12 en 5.16, eerste lid,
onder b, c en d,

5.

De duur van een deelmeting bedraagt een half uur. Wanneer het meettechnisch niet mogelijk is
de deelmeting in die tijd uit te voeren, mag de deelmeting ten hoogste tw ee uur bedragen.

6.

Periodieke metingen van kw ik, de som van cadmium en thallium en de som van antimoon,
arseen, chroom, kobalt, lood, mangaan, nikkel en vanadium bestaan uit één deelmeting over een
bemonsteringsperiode van ten minste een half uur en ten hoogste 8 uur hoger.

7.

Een periodieke meting van dioxinen en f uranen bestaat uit één deelmeting over een
bemonsteringsperiode van ten minste 6 uur en ten hoogste 8 uur.

8.

De duur van een parallelmeting die w ordt uitgevoerd ten behoeve van de verificatie van de
meetapparatuur voor continue metingen, bedraagt ten minste een half uur .

9.

Bij periodieke metingen kan een door een rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid
aangetoonde 95%-betrouwbaarheidsinterval op dezelf de wijze als artikel 5.19, derde en vierde
lid, w orden verdisconteerd.

§ 5.2.3.

Beoordeling van de naleving van de emissiegrenswaarden

Artikel 5.21
1.

Aan de van toepassing zijnde emissiegrensw aarden voor afvalverbrandingsinstallaties voor totaal
stof , totaal organische koolstof, zoutzuur, waterstoffluoride en zw aveldioxide (SO2 ) wordt in ieder
geval voldaan, indien:
a. geen van de daggemiddelden hoger is dan de bijbehorende emissiegrensw aarde, en
b. 97% van de half uurgemiddelden in één kalenderjaar de bijbehorende emissiegrensw aarde
niet overschrijdt.

2.

Aan de emissiegrensw aarden voor afvalverbrandingsinstallaties voor stikstofoxiden (NOx) w ordt
geacht te zijn voldaan, indien:
a. geen van de daggemiddelden hoger is dan de bijbehorende emissiegrensw aarde,
b. geen van de maandgemiddelden hoger is dan de bijbehorende emissiegrensw aarde, en
c. 97% van de half uurgemiddelden in één kalenderjaar de bijbehorende emissiegrensw aarde
niet overschrijdt.

3.

Aan de van toepassing zijnde emissiegrensw aarden voor afvalverbrandingsinstallaties voor
koolmonoxide w ordt in ieder geval voldaan, indien:
a. 97% van de daggemiddelden in één kalenderjaar de bijbehorende emissiegrensw aarde niet
overschrijdt, en
b. 95% van alle 10-minutengemiddelden in een w illekeurige periode van 24 uur de
bijbehorende emissiegrensw aarde niet overschrijdt.

4.

Aan de van toepassing zijnde emissiegrensw aar den voor afvalmeeverbrandingsinstallaties voor
totaal stof , totaal organische koolstof, zoutzuur, waterstoffluoride, zwaveldioxide (SO2 ),
stikstof oxiden (NOx) en koolmonoxide w ordt in ieder geval voldaan, indien geen van de
daggemiddelden hoger is dan de bijbehorende emissiegrensw aarde.

5.

Half uurgemiddelden en tienminutengemiddelden w orden bepaald binnen de tijd dat de
verbrandingsinstallatie in w erking is, met uitzondering van de voor de inw erkingstelling en
stillegging van de af valverbrandingsinstallatie benodigde tijd indien gedurende die tijd geen
af valstoffen worden verbrand.

6.

Bij de bepaling van het daggemiddelde w orden ten hoogste vijf half uurgemiddelden w egens
def ecten of onderhoud van het systeem voor continue metingen buiten beschouw ing gelaten. Per
kalenderjaar w orden ten hoogste tien daggemiddelden w egens defecten of onderhoud van het
systeem voor continue metingen buiten beschouw ing gelaten.
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7.

Indien continue metingen niet zijn vereist, wordt aan de toepasselijke emissiegrensw aarden voor
zw aveldioxide (SO2 ), stikstofoxiden, waterstoffluoride en zoutzuur in ieder geval voldaan, indien
geen enkele gevalideerde meetuitkomst voor de betreffende stof de emissiegrensw aarde
overschrijdt.

8.

Aan de van toepassing zijnde emissiegrensw aarden voor kw ik, de som van cadmium en thallium,
de som van antimoon, arseen, chroom, kobalt, lood, mangaan, nikkel en vanadium en dioxinen
en f uranen wordt in ieder geval voldaan, indien het gevalideerde resultaat van de periodieke
metingen lager is dan de bijbehorende emissiegrensw aarde.

Artikel 5.22
Aan de van toepassing zijnde emissiegrensw aarden voor emissies naar water wordt in ieder geval
voldaan, indien:
a. bij metingen van de totale hoeveelheid onopgeloste bestanddelen 95% en 100% van de
meetw aarden de toepasselijke emissiegrensw aarden niet overschrijdt,
b. bij metingen van kw ik, cadmium, thallium, arseen, lood, chroom, nikkel, zink, antimoon, kobalt,
mangaan, vanadium en tin niet meer dan eenmaal per jaar de toepasselijke
emissiegrensw aarden worden overschreden, of, indien meer dan tw intig steekproeven per jaar
w orden uitgevoerd, bij niet meer dan 5% van deze steekproeven de emissiegrensw aarden van
artikel 5.27 van het besluit w orden overschreden, en
c. bij metingen van dioxinen en f uranen de emissiegrensw aarden niet worden overschreden.
§ 5.2.4.

Exploitatievoorwaarden

Artikel 5.23
1.

Voor zover het betreft een afvalverbrandingsinstallatie w ordt aan artikel 5.18, tw eede lid, van het
besluit in ieder geval voldaan, indien:
a. de af valverbrandingsinstallatie op een zodanige w ijze wordt geëxploiteerd dat een niveau
van thermische behandeling w ordt bereikt waarbij de totale hoeveelheid organische koolstof
in de slakken en de bodemas minder bedraagt dan 3% van het droge gewicht van het
materiaal, of het gloeiverlies van de slakken en de bodemas minder bedraagt dan 5% van
het droge gew icht van het materiaal, zo nodig na voorbehandeling van het af val met
passende technieken,
b. de af valverbrandingsinstallatie zodanig w ordt uitgerust, gebouw d en geëxploiteerd dat, zelf s
in de meest ongunstige omstandigheden, het bij het proces ontstane gas, na de laatste
toevoer van verbrandingslucht, gedurende twee seconden op beheerste en homogene w ijze
w ordt verhit tot ten minste 850° C, gemeten dichtbij de binnenw and of op een ander
representatief punt van de verbrandingskamer, dan wel de temperatuur gedurende twee
seconden tot ten minste 1100° C w ordt opgevoerd, indien gevaarlijke af valstoffen met een
gehalte van meer dan 1% gehalogeneerde organische verbindingen, uitgedrukt in chloor,
thermisch w orden behandeld,
c. elke verbrandingskamer van de af valverbrandingsinstallatie w ordt uitgerust met ten minste
één hulpbrander, die automatisch w ordt ingeschakeld w anneer de temperatuur van de
verbrandingsgassen na de laatste toevoer van verbrandingslucht tot onder de op grond van
onderdeel b vereiste temperatuur zakt,
d. de hulpbrander ook tijdens de inw erkingstelling en de stillegging van de
af valverbrandingsinstallatie w ordt gebruikt teneinde ervoor te zorgen dat de op grond van de
onderdelen b en c vereiste temperatuur gedurende deze in w erking stelling en stillegging
steeds wordt gehandhaafd zolang zich onverbrande afvalstoffen in de verbrandingskamer
bevinden,
e. naar de hulpbrander geen brandstoffen worden toegevoerd die hogere emissies kunnen
veroorzaken dan bij het stoken van gasolie voor de scheepvaart als omschreven in
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f.

2.

artikel 1.1 van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging, vloeibaar gas of aardgas het
geval is, en
bij de exploitatie van de af valverbrandingsinstallaties gebruik w ordt gemaakt van een
automatisch systeem dat de toevoer van afvalstoffen voorkomt totdat bij het in w erking
stellen de op grond van onderdeel b vereiste temperatuur is bereikt en wanneer de vereiste
temperatuur niet gehandhaaf d blijf t.

Voor zover het betreft een afvalmeeverbrandingsinstallatie, w ordt aan artikel 5.18, tw eede lid, van
het besluit in ieder geval voldaan, indien:
a. de af valmeeverbrandingsinstallatie zodanig w ordt ontworpen, uitgerust, gebouwd en
geëxploiteerd dat, zelf s in de meest ongunstige omstandigheden, het door de
meeverbranding van af valstoffen ontstane gas gedurende twee seconden op beheerste en
homogene w ijze wordt verhit tot ten minste 850° C, dan w el de temperatuur gedurende twee
seconden tot ten minste 1100° C opgevoerd, indien gevaarlijke af valstoffen met een gehalte
van meer dan 1% gehalogeneerde organische stoffen, uitgedrukt in chloor, worden
meeverbrand, en
b. bij de exploitatie van de af valmeeverbrandingsinstallatie gebruik w ordt gemaakt van een
automatisch systeem dat de toevoer van afvalstoffen voorkomt totdat bij het in w erking
stellen de op grond van onderdeel a vereiste temperatuur is bereikt en wanneer de vereiste
temperatuur niet gehandhaaf d blijf t.

Artikel 5.24
Bij de exploitatie van een af valverbrandingsinstallatie en een af valmeeverbrandingsinstallatie w ordt
gebruik gemaakt van een automatisch systeem dat voorkomt dat af valstoffen worden toegevoerd
w anneer uit continue metingen blijkt dat een emissiegrensw aarde wordt overschreden als gevolg van
storingen of defecten aan de afgasreinigingsapparatuur.
§ 5.2.5.

Overige voorwaarden

Artikel 5.25
1.

Het vervoer en de tussentijdse opslag van verbrandingsresiduen uit een af valverbrandings- of
af valmeeverbrandingsinstallatie geschiedt op een zodanige w ijze, dat wordt voorkomen dat de
verbrandingsresiduen in het milieu terechtkomen.

2.

Voordat de methoden van verw ijdering of hergebruik als materiaal van verbrandingsresiduen
w orden vastgesteld, worden passende tests uitgevoerd om na te gaan w at de f ysische en
chemische eigenschappen en het verontreinigend vermogen van de verschillende
verbrandingsresiduen zijn. Deze analyse heef t betrekking op de totale oplosbare f ractie en de
oplosbare f ractie zware metalen.

Artikel 5.26
Specif iek ziekenhuisaf val w ordt rechtstreeks en in hermetisch gesloten verpakking in de oven van een
af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie geplaatst, zonder voorafgaande vermenging
met andere categorieën van af valstoffen overeenkomstig de af valstoffenlijst.
Artikel 5.27
Het beheer van een verbrandingsinstallatie is in handen van een natuurlijke persoon die bekw aam is
om de verbrandingsinstallatie te beheren.
Artikel 5.28
Het terrein van een af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie, met de bijbehorende
terreinen voor de opslag van afval, wordt zodanig ontw orpen en geëxploiteerd dat het ongeoorloofd en
accidenteel vrijkomen van verontreinigende stoffen in de bodem, het oppervlaktew ater of het
grondw ater wordt voorkomen.
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Artikel 5.29
1.

Een af valverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallatie is voorzien van een vloeistof dicht
bassin met voldoende capaciteit voor de opvang van:
a. w egvloeiend verontreinigd hemelw ater van het terrein;
b. verontreinigd w ater dat het gevolg is van overlopen;
c. verontreinigd w ater dat afkomstig is van brandbestrijding.
2.
De capaciteit van het bassin is zodanig dat het w ater, voordat het wordt geloosd, kan worden
onderzocht en behandeld.

§ 5.1.3.

Installatie voor de productie van titaandioxide

Artikel 5.31
Deze paragraaf is van toepassing op het in w erking hebben van een IPPC-installatie voor de productie
van titaandioxide.
Artikel 5.32
Het is verboden de volgende af valstoffen te brengen in het oppervlaktewater, het grondwater of het
zeew ater:
a. vaste af valstoffen;
b. moederlogen af komstig uit de f iltratief ase na de hydrolyse van de oplossing van titanylsulfaat van
een installatie die het sulf aatproces toepast, waartoe in elk geval behoren:
1°. zure af valstoffen die met deze logen zijn gecombineerd en die gemiddeld meer dan 0,5
procent vrij zw avelzuur en verschillende zw are metalen bevatten;
2°. die moederlogen w elke zijn verdund tot ze 0,5 procent of minder vrij zw avelzuur bevatten;
c. af valstoffen afkomstig van een installatie die het chlorideproces toepast en die meer dan 0,5
procent vrij zoutzuur en verschillende zw are metalen bevatten, waartoe in elk geval behoren:
af valstoffen die zijn verdund tot ze 0,5 procent of minder vrij zoutzuur bevatten;
d. f ilterzouten en slibvormige en vloeibare af valstoffen die vrijkomen bij de behandeling, in de vorm
van concentratie of neutralisatie, van de onder b en c genoemde af valstoffen en die verschillende
zw are metalen bevatten, uitgezonderd geneutraliseerde en gefilterde of gedecanteerde
af valstoffen die slechts sporen van zware metalen bevatten en die, vóór enigerlei verdunning,
een pH-w aarde van meer dan 5,5 hebben.
Artikel 5.33
De emissies in het oppervlaktew ater, het grondwater of het zeewater afkomstig van een installatie die
het sulf aatproces toepast, overschrijden de emissiegrensw aarden van tabel 5.33 niet.
Tabel 5.33
Sulf aat

100 kg/ton geproduceerde titaandioxide (kalenderjaargemiddelde)

Onopgeloste bestanddelen 2,5 kg/ton geproduceerde titaandioxide (kalenderjaargemiddelde)
400 mg/l (daggemiddelde)
IJzerv erbindingen

0,6 kg/ton geproduceerde titaandioxide (kalenderjaargemiddelde)
150 mg/l (daggemiddelde)

Artikel 5.34
1.

De emissies in het oppervlaktew ater, het grondwater of het zeewater van een installatie die het
chlorideproces toepast, overschrijden de emissiegrensw aarden van tabel 5.34 niet.
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Tabel 5.34
Chloride
Bij gebruik v an natuurlijk rutiel

130 kg/ton geproduceerde titaandioxide (kalenderjaargemiddelde)

Bij gebruik v an sy nthetisch rutiel

228 kg/ton geproduceerde titaandioxide (kalenderjaargemiddelde)

Bij gebruik v an slakken v oor emissies in
zeewater

450 kg/ton geproduceerde titaandioxide (kalenderjaargemiddelde)

Bij gebruik v an slakken v oor emissies in
opperv laktewater

330 kg/ton geproduceerde titaandioxide (kalenderjaargemiddelde)

Onopgeloste bestanddelen

2,5 kg/ton geproduceerde titaandioxide (kalenderjaargemiddelde)
400 mg/l (daggemiddelde)

IJzerverbindingen

0,6 kg/ton geproduceerde titaandioxide (kalenderjaargemiddelde)
150 mg/l (daggemiddelde)

2.

Voor een installatie die het chlorideproces toepast en die meer dan één soort van de in de eerste
kolom van tabel 5.34 genoemde grondstoffen gebruikt, gelden de voor die grondstoffen
genoemde emissiegrensw aarden naar evenredigheid van de hoeveelheden w aarin deze
grondstoffen worden gebruikt.

Artikel 5.35
Degene die de inrichting drijf t, draagt er zorg voor dat de emissie van zuurdruppels in de lucht w ordt
voorkomen.
Artikel 5.36
De emissies in de lucht overschrijden de emissiegrensw aarden van tabel 5.36 niet.
Tabel 5.36
Totaal stof

0,2 kg/ton geproduceerde titaandioxide (kalenderjaargemiddelde)

Massastroom ≥200 g/uur

5 mg/Nm (uurgemiddelde)

Massastroom <200 g/uur

20 mg/Nm (uurgemiddelde)

3

3

Gasv ormig zwav eldioxide en zwav eltrioxide 1,7 kg/ton geproduceerde titaandioxide (kalenderjaargemiddelde)
3
50 mg/Nm (uurgemiddelde)

Artikel 5.37
De emissies in de lucht van chloor en chloorverbindingen van een installatie die het chlorideproces
toepast, overschrijden de emissiegrensw aarden van tabel 5.37 niet.
Tabel 5.37
Zoutzuur (HCl) 0,1 kg/ton geproduceerde titaandioxide (kalenderjaargemiddelde)
3
10 mg/Nm (daggemiddelde)
Chloor

3

3 mg/Nm (daggemiddelde)
3
40 mg/Nm (momentane waarde)
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Artikel 5.38
De meting van de emissies, w aaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie en
rapportage van de meting, voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 5.39
Voor een IPPC-installatie voor de productie van titaandioxide w aarvoor onmiddellijk vooraf gaand aan
het tijdstip van het van toepassing worden van deze paragraaf op die installatie een
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht of een vergunning op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet was
verleend, blijven de voorschriften van die vergunning van toepassing, tenzij de betreffende
voorschriften gelijkw aardige of minder strenge emissiegrenswaarden bevatten dan die w elke gelden
op grond van deze paragraaf.

AFDELING 5.3. INSTALLATIE VOOR DE PRODUCTIE VAN TITAANDIOXIDE
§ 5.3.0.

Algemeen

Artikel 5.30
De meting van de emissies, w aaronder tevens begrepen wordt de berekening, registratie en
rapportage van de meting, bedoeld in artikel 5.38 van het besluit, voldoet aan de eisen in de artikelen
5.31 tot en met 5.36.
§ 5.3.1

Monitoring van emissies

Artikel 5.31
1.

Metingen ter bepaling van de emissies zijn representatief.

2.

Alle monitoringresultaten w orden op zodanige wijze geregistreerd, verwerkt en gepresenteerd dat
het bevoegd gezag kan controleren of voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrensw aarden
en andere voorschriften.

Artikel 5.32
De meting van emissies in de lucht omvat:
a. een continue meting van de emissieconcentratie van totaal stof afkomstig uit puntbronnen met
een massastroom van ≥ 200g/uur;
b. een eenmalige meting van de emissieconcentratie van totaal stof afkomstig uit puntbronnen met
een massastroom van < 200 g/uur;
c. indien de IPPC-installatie gebruik maakt van het sulf aatproces: een continue meting van de
emissieconcentratie van gasvormig zw aveldioxide (SO2 ) en zw aveltrioxide (SO3 ) afkomstig van
de ontsluiting en roosting uit inrichtingen voor de concentratie van afvalzuren;
d. indien de IPPC-installatie gebruik maakt van het chlorideproces:
1°. een eenmalige meting van de emissieconcentratie van gasvormig zw aveldioxide en
zw aveltrioxide;
2°. een continue meting van de emissieconcentratie van chloor af komstig uit de voornaamste
bronnen;
3°. om het jaar een periodieke meting van de emissieconcentratie van zoutzuur.
Artikel 5.33
Op het punt w aar het afvalw ater wordt geloosd worden ten minste om de zes maanden periodieke
metingen uitgevoerd van een met het debiet evenredige steekproef over een periode van 24 uur van:
a. onopgeloste bestanddelen;
b. ijzerverbindingen;
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c.
d.
e.

sulf aat, indien de IPPC-installatie gebruik maakt van het sulf aatproces;
chloride, indien de IPPC-installatie gebruik maakt van het chlorideproces;
de zuurgraad (pH).

Artikel 5.34
Jaarlijks voor 1 maart w ordt aan het bevoegd gezag opgave gedaan van de productie van
titaandioxide over het daaraan voorafgaande kalenderjaar.
§ 5.3.2.

Meettechnieken

Artikel 5.35
De bemonsteringen, analyses en metingen van de parameters die nodig zijn om te bepalen of w ordt
voldaan aan de emissiegrensw aarden alsmede de andere metingen en berekeningen die zijn
voorgeschreven, worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:
Tabel 5.35
Normbladen voor continue meting van emissies naar lucht
Totaal stof

NEN-EN 13284-2

Normbladen voor periodieke en parallelmetingen van emissies naar lucht
Totaal stof

NEN-EN 13284-1

Zoutzuur en chloor

NEN-EN 1911

Zwav eldioxide en zwav eltrioxide

NEN-EN 14791

Zuurstof

NEN-EN 14789

Waterdamp

NEN-EN 14790

Debiet

NEN-EN 16911-1

Normbladen voor de bemonstering en analyse van afvalwater
Bemonstering

NEN 6600-1

Ontsluiting

NEN-EN-ISO 15587-1

Onopgeloste bestanddelen

NEN-EN 872

Sulf aat

NEN-ISO 22743

Chloride

NEN-EN-ISO 15682

IJzerv erbindingen

NEN 6966

Zuurgraad (pH)

NEN-EN-ISO 10523

Algemene normbladen voor kwaliteitsborging
Kwaliteitsborging geautomatiseerde metingsy stemen

NEN-EN 14181

Bekwaamheid laboratoria

NEN-EN-ISO/IEC 17025

Monsternamestrategie, meetdoel, -plan en -rapportage NEN-EN 15259

Artikel 5.36
1.

Geautomatiseerde meetsystemen w orden ten minste eenmaal per jaar met behulp van
parallelmetingen met de ref erentiemeetmethoden, bedoeld in artikel 5.35, gecontroleerd.
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2.

De drijver van de inrichting inf ormeert het bevoegd gezag over de resultaten van de in het eerste
lid bedoelde controle.

3.

Het uitvoeren van een periodieke meting, eenmalige metingen of parallelmetingen geschiedt door
een rechtspersoon die voor deze verrichtingen geaccrediteerd is door een accreditatie-instantie.

§ 5.1.4.

Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel

Artikel 5.40
Deze paragraaf is, in afwijking van artikel 2.3a, tw eede lid, en in afw ijking van de BBT-conclusies op
grond van artikel 13, vijf de en zevende lid, van de EU-richtlijn industriële emissies, van toepassing op
het in w erking hebben van een installatie, als onderdeel van olieraf f inaderijen, voor de productie van
zw avel volgens het Clausproces of modif icaties van het Clausproces.
Artikel 5.41
1.

De omzettingsgraad van geconcentreerd waterstofsulfide (H2S) naar elementaire zw avel van een
installatie als bedoeld in artikel 5.40 is ten minste 99,8% als maandgemiddelde.

2.

Een installatie als bedoeld in artikel 5.40 w ordt zoveel mogelijk bedreven overeenkomstig het
ontw erp.

Artikel 5.42
1.

In afw ijking van artikel 5.41, eerste lid, geldt voor een bestaande installatie w aarvoor onmiddellijk
vooraf gaand aan de inw erkingtreding van deze paragraaf een vergunning als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in w erking
en onherroepelijk w as waarin een lagere omzettingsgraad is vastgelegd dan genoemd in artikel
5.41, eerste lid, de in die vergunning voorgeschreven omzettingsgraad.

2.

Indien de verw erkingscapaciteit van de totale inrichting met meer dan 50% w ordt verhoogd, geldt
voor de verw erking van het totale H2 S-aanbod, met inbegrip van een bestaande installatie als
bedoeld in het eerste lid, een omzettingsgraad van ten minste 99,8% als maandgemiddelde.

§ 5.1.5.

Stookinstallatie voor de regeneratie van glycol

Artikel 5.43
1.

Deze paragraaf is, in afwijking van paragraaf 3.2.1, en onverminderd artikel 3.10i, 3.10j en 310p,
van toepassing op het in w erking hebben van een stookinstallatie voor de regeneratie van glycol.

2.

Een stookinstallatie voor de regeneratie van glycol kan gelegen zijn binnen de Nederlandse
exclusieve economische zone.

Artikel 5.44
1.

Bij de regeneratie van glycol is de emissiegrensw aarde van stikstofoxiden naar de lucht ten
hoogste 80 mg/Nm3.

2.

Indien de samenstelling van het gew onnen gas en de technische kenmerken van de betrokken
installatie daartoe aanleiding geven, kan het bevoegd gezag, indien het belang van de
bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bij maatw erkvoorschrift een hogere
emissiegrensw aarde voor stikstofoxiden dan genoemd in het eerste lid vaststellen. De
emissiegrensw aarde voor stikstofoxiden naar de lucht is in dat geval ten hoogste 150 mg/Nm3.
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3.

In afw ijking van het eerste en tw eede lid kan het bevoegd gezag, indien het belang van de
bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, bij maatw erkvoorschrift een hogere
emissiegrensw aarde voor stikstofoxiden dan genoemd in het eerste en tw eede lid vaststellen
voor een installatie die als brandstof grotendeels organische dampen gebruikt en w aarbij de
technische kenmerken van de betrokken installatie daartoe aanleiding geven. De
emissiegrensw aarde is in dat geval ten hoogste 250 mg/Nm3.

4.

Ten aanzien van de technische kenmerken, bedoeld in het tw eede en derde lid, w ordt onder
meer rekening gehouden met de kostenef fectiviteit, bedoeld in artikel 2.7, vijf de tot en met
negende lid, en met de integrale af w eging van de mogelijkheden voor emissiebeperking.

5.

[Dit artikellid vervalt met ingang van 1 januari 2019]
De emissiegrensw aarden genoemd in het eerste tot en met derde lid zijn tot 1 januari 2019 niet
van toepassing op het rookgas van een stookinstallatie voor de regeneratie van glycol die voor 1
januari 2016 in gebruik is genomen.

6.

[Dit artikellid vervalt met ingang van 1 januari 2019]
Voor installaties als bedoeld in het vijf de lid blijven, in af w ijking van artikel 6.1, tot 1 januari 2019
de emissiegrensw aarden van de vergunning van toepassing.

§ 5.1.6.

Verwijderd: derde
Verwijderd: zevende

Installatie voor de productie van asfalt

Artikel 5.45
Deze paragraaf is, in afwijking van die paragraaf 3.2.1 en onverminderd artikel 3.10p, van toepassing
op het in w erking hebben van een installatie voor de productie van asfalt.

Verwijderd: in afwijking van artikel
2.3a, tweede lid, en voor zover er in
deze paragraaf emissie-eisen worden
gesteld aan stoffen

Artikel 5.46

Verwijderd: ,

1.

Bij de productie van asfalt is de emissiegrensw aarde van:
a. polycyclische aromatische koolw aterstoffen ten hoogste 0,05 mg/Nm3 indien de
massastroom van polycyclische aromatische koolw aterstoffen naar de lucht groter is dan
0,15 gram per uur;
b. totaal stof ten hoogste 5 mg/Nm3, indien de massastroom van een stof of de som van de
onder normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van
stof fen binnen deze stofklasse vanuit al die bronnen, groter of gelijk is aan 200 gram per uur
en ten hoogste 20 mg/Nm3 indien de massastroom van een stof of de som van de onder
normale procesomstandigheden gedurende één uur optredende massastromen van stoffen
binnen deze stof klasse vanuit al die bronnen, kleiner is dan 200 gram per uur;
c. stikstof oxiden ten hoogste 50 mg/Nm3 indien de massastroom van stikstofoxiden naar de
lucht groter is dan 2.000 gram per uur;
d. zw aveloxiden ten hoogste 50 mg/Nm3 indien de massastroom van zw aveloxiden naar de
lucht groter is dan 2.000 gram per uur;
e. vluchtige organische stoffen ten hoogste 200 mg/Nm3 indien de massastroom van vluchtige
organische stoffen naar de lucht groter is dan 500 gram per uur.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een
aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder bij geurgevoelige objecten, w ordt bij de productie
van asf alt voldaan aan artikel 2.7a.

3.

In afw ijking van artikel 2.8, zevende lid, onder d, w orden emissies van een installatie voor de
productie van asfalt herleid op af gas met een volumegehalte aan zuurstof van 17%.

Artikel 5.47
Bij het in w erking hebben van een installatie voor de productie van asfalt wordt, ten behoeve van de
bescherming van het milieu, voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
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Artikel 5.48
1.

Artikel 5.46, eerste lid, onderdelen c en d, is niet van toepassing op een installatie voor de
productie van asfalt die voor 1 januari 2009 in gebruik genomen is.

2.

In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, is bij de productie van asf alt, onverminderd de artikelen
2.5 en 2.6, de emissiegrensw aarde van:
a. stikstof oxiden ten hoogste 75 mg/Nm3 indien de massastroom van stikstofoxiden naar de
lucht groter is dan 2000 gram per uur;
b. zw aveloxiden ten hoogste 75 mg/Nm3 indien de massastroom van zw aveloxiden naar de
lucht groter is dan 2000 gram per uur.

AFDELING 5.4 INSTALLATIE VOOR DE PRODUCTIE VAN ASFALT
Artikel 5.37
1.

Aan artikel 5.46, eerste lid, onder a, van het besluit, wordt in ieder geval voldaan als aan de
kw aliteitseisen voor asfalt en asfaltgranulaat volgens de BRL 9320 w ordt voldaan.

2.

Aan artikel 5.46, eerste lid, onder b, wordt in ieder geval voldaan als de emissies van de
droogtrommel en de installatie voor de productie van asfalt worden afgezogen en door een
f iltrerende afscheider worden gevoerd die in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek w ordt
gecontroleerd en zo vaak als voor de goede werking nodig is, w ordt schoongemaakt en
vervangen.

§ 5.1.7.

Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen

Artikel 5.49
1.

Deze paragraaf is van toepassing op de dif fuse emissies van vluchtige organische stoffen bij het
in w erking hebben van een installatie voor het op- en overslaan van vloeistoffen met een
capaciteit van meer dan 150 kubieke meter.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op installaties voor het op- en overslaan van vloeistoffen
binnen raf finaderijen indien en voor zover in de BBT-conclusies, bedoeld in artikel 3 van de EUrichtlijn industriële emissies eisen zijn gesteld.

3.

Deze paragraaf is niet van toepassing op installaties w aarop afdeling 5.2 van toepassing is.

Artikel 5.50
1.

Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift andere eisen stellen dan bij of krachtens deze
paragraaf gestelde eisen, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen
niet verzet.

2.

Ten behoeve van het voorkomen dan w el voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk
beperken van dif f use emissies van vluchtige organische stoffen wordt voldaan aan de bij
ministeriële regeling gestelde eisen.

3.

Het tw eede lid is niet van toepassing op vloeistoffen met een dampspanning van ten hoogste 1
kPa.
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Verwijderd: In afwijking van artikel
2.5 zijn de emissiegrenswaarden
behorende bij stofklasse gO niet van
toepassing op diffuse emissies van
vluchtige organische stoffen bij de open overslag van vloeistoffen.

AFDELING 5.5 INSTALLATIE VOOR DE OP- EN OV ERSLAG VAN VLOEISTOFFEN
Artikel 5.38
Ten behoeve van het voorkomen dan w el zoveel mogelijk beperken van dif f use emissies van vluchtige
organische stoffen als bedoeld in artikel 5.50, tw eede lid, van het besluit, past degene die de inrichting
drijf t de volgende emissiereducerende maatregelen toe, tenzij deze niet kostenef fectief of niet
technisch uitvoerbaar zijn:
a. het reduceren van de vul- en ademverliezen van tanks met een vast dak door middel van het
aanbrengen van inw endig drijvende dekken of gelijkw aardige voorzieningen bij tanks;
b. het vervangen dan wel voorzien van een secundaire afdichting, van primaire af dichtingen in tanks
met een drijvend dak om te bereiken dat de spleetbreedte over ten minste 95% van de omtrek
van het dak niet meer bedraagt dan 3,2 mm;
c. het condenseren of op andere wijze terugwinnen of vernietigen, met inachtneming van de
samenhang in de benzineketen, van vrijkomende dampen als gevolg van de belading van lichters
met vluchtige vloeistof fen op steigers waar een dampverwerkingsinstallatie aanw ezig is;
d. het condenseren of op andere wijze terugwinnen of vernietigen, met inachtneming van de
samenhang in de benzineketen, van vrijkomende dampen als gevolg van belading van
tankw agens en ketelw agens met vluchtige vloeistoffen met uitzondering van kerosine;
e. het opstellen en uitvoeren van een programma van intensieve controle en onderhoud bij dif f use
bronnen van emissies, zoals pompen of af sluiters, en het schoonmaken van tanks;
f . het reduceren van de fakkelverliezen door middel van minimalisatie van bedrijf sstoringen,
ef f ectieve fakkelgasterugwinning of een schema van regelmatige controle op doorlatende
af sluiters en veiligheidskleppen naar de f akkel;
g. het invoeren van good-housekeeping en discipline bij drainoperaties;
h. het reduceren van de lekverliezen langs aansluitingen en doorvoeringen van tanks met een
uitw endig drijvend dak door het aanbrengen van pakkingen of mof fen.

AFDELING 5.2. OP- EN OVERSLAG VAN BENZINE
Artikel 5.51
1.

Het begrip ‘vloeibare brandstof’ is niet van toepassing op installaties w aarop deze afdeling van
toepassing is.

2.

Voor de toepassing van deze afdeling w ordt verstaan onder:
benzine: benzine als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van richtlijn 94/63/EG;
benzinedebiet: de in de drie voorgaande jaren gemeten grootste totale jaarlijkse hoev eelheid
benzine die van een opslaginstallatie van een terminal is overgeslagen in een mobiele tank;
damp: damp als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van richtlijn 94/63/EG;
mobiele tank: mobiele tank als bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van richtlijn 94/63/EG;

terminal: inrichting of een gedeelte van een inrichting voor de opslag of overslag van benzine in
mobiele tanks;
3. Het bevoegd gezag kan bij maatw erkvoorschrift eisen stellen die strekken tot een hoger
beschermingsniveau dan de voorschriften die bij of krachtens deze afdeling zijn gesteld.
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Verwijderd: richtlijn 94/63: richtlijn
94/63/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 20
december 1994 betreffende de
beheersing van de uitstoot van
vluchtige organische stoffen (VOS) als
gevolg van de opslag van benzine en
de distributie van benzine vanaf
terminals naar benzinestations
(PbEG1994, L 365);¶
¶

§ 5.2.1.

Opslaginstallaties

Artikel 5.52
Deze paragraaf is van toepassing op het in w erking hebben van een terminal met een opslaginstallatie
als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van richtlijn 94/63/EG.
Artikel 5.53
Degene die een terminal met opslaginstallatie drijf t, voldoet ten behoeve van het verminderen van de
emissie van benzinedamp naar de lucht aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Verwijderd: 5.2.1

§ 5.6.1.

Opslaginstallaties

Artikel 5.39
Ten behoeve van het verminderen van de emissie van benzinedamp naar de lucht als bedoeld in
artikel 5.53 van het besluit w ordt voldaan aan de artikelen 5.40 tot en met 5.44.
Artikel 5.40
1.

De buitenw and en het uitw endige dak van een bovengrondse tank worden geschilderd in een
kleur w aarvan de totale stralingshittereflectie ten minste 70 procent bedraagt. Het schilderen vindt
plaats bij een periodieke onderhoudsbeurt van de tank.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op een tank die verbonden is met een
dampterugw inningseenheid die voldoet aan paragraaf 5.2.2 van het besluit.

Artikel 5.41
1.

Een tank met een uitw endig drijvend dak is voorzien van een primaire af dichting dat de
ringvormige ruimte tussen de tankw and en de buitenste rand van het drijvende dak af dicht, met
daarboven een secundaire afdichting.

2.

De af dichtingen, bedoeld in het eerste lid, zijn zodanig ontw orpen dat in vergelijking met een
soortgelijke tank met vast dak zonder dampbeheersingsvoorzieningen ten minste 95 procent van
de damp w ordt vastgehouden.

Artikel 5.42
Een opslaginstallatie die vanaf 31 december 1995 in w erking is gebracht of waarvoor vanaf
31 december 1995 een vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer dan w el een
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht is verleend en die onderdeel is van een terminal w aarvoor
dampterugw inning in paragraaf 5.2.2 van het besluit is voorgeschreven, is:
a. een tank met een vast dak die overeenkomstig de paragraaf 5.2.2 van het besluit met de
dampterugw inningseenheid is verbonden, of
b. een tank met een uitw ending of inw endig drijvend dak dat is voorzien van een primaire en
secundaire af dichting als bedoeld in artikel 5.41.
Artikel 5.43
Een tank met vast dak die voor 31 december 1995 in w erking w as of waarvoor voor 31 december
1995 een vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend:
a. is verbonden met een dampterugw inningseenheid overeenkomstig paragraaf 5.2.2 van het
besluit, of
b. heef t een inw endig drijvend dak met een primaire af dichting zodat in vergelijking met een
vergelijkbare tank met vast dak zonder dampbeheersingsvoorzieningen ten minste 90 procent
van de damp w ordt vastgehouden.
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Artikel 5.44
De artikelen 5.42 en 5.43 zijn niet van toepassing op een tank met vast dak van terminals w aar
voorlopige dampopslag als bedoeld in artikel 5.55, vijf de lid, van het besluit is toegestaan.

§ 5.2.2.

Overslaginstallaties

Artikel 5.54
1.

Deze paragraaf is van toepassing op het in w erking hebben van een terminal met een
overslaginstallatie als bedoeld in artikel 2, onderdeel n, van richtlijn 94/63/EG.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op terminals met een benzinedebiet van minder dan
10.000 ton per jaar die voor 31 december 1995 in w erking w aren of waarvoor voor 31 december
1995 een vergunning krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer w as verleend en
onherroepelijk w as.

Artikel 5.55
1.

Tijdens het vullen van een mobiele tank w orden verplaatsingsdampen via een dampdichte leiding
teruggevoerd naar een dampterugw inningseenheid.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op het vullen van een tankw agen langs de bovenzijde.

3.

Indien het vullen langs de bovenzijde van een mobiele tank plaatsvindt, w ordt het uiteinde van de
vularm zoveel mogelijk onderin de mobiele tank gehouden.

4.

In afw ijking van het eerste lid kan een dampterugw inningseenheid worden vervangen door een
dampverbrandingseenheid, indien dampterugw inning onveilig of technis ch onmogelijk is vanw ege
de hoeveelheden retourdamp.

5.

Op een terminal met een benzinedebiet van minder dan 25.000 ton per jaar kan onmiddellijke
dampterugw inning op de terminal w orden vervangen door voorlopige dampopslag in een tank
met een vast dak op een terminal voor latere overbrenging naar en terugwinning op een andere
terminal, daaronder niet begrepen de overbrenging van damp van de ene naar de andere
opslaginstallatie op een terminal.

Artikel 5.56
1.

De gemiddelde concentratie dampen in de af voer van een dampterugwinningseenheid,
gecorrigeerd voor de verdunning tijdens de behandeling, bedraagt ten hoogste 35 g/Nm3
gedurende één uur.

2.

Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een dampverbrandingseenheid als bedoeld in
artikel 5.55, vierde lid.

Artikel 5.57
1.

Bij het meten van de gemiddelde concentratie dampen w ordt voldaan aan de bij ministeriële
regeling gestelde eisen.

2.

De nauw keurigheid van de meting bedraagt ten minste 95 procent van de gemeten w aarde.

Artikel 5.58
Het normale laaddebiet van benzine per vularm op een laadportaal bedraagt ten hoogste 2.500 liter
per minuut.
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Artikel 5.59
Bij piekbelasting van een terminal brengt het dampopvangsysteem van het laadportaal, met inbegrip
van de dampterugw inningseenheid, een maximale tegendruk van 55 millibar aan de voertuigzijde van
de dampopvangadapter tew eeg.
Artikel 5.60
1.

Het vullen van een tankw agen langs de onderzijde is uitsluitend toegestaan indien het
vultoelatingssignaal is gegeven door de gecombineerde aardings - en
overloopbedieningseenheid.

2.

Bij het vullen van een tankw agen langs de onderzijde is de dampopvangslang met de tankw agen
verbonden en stroomt de verplaatste damp vrij van de tankw agen naar de
dampopvangvoorziening van de terminal.

3.

In geval van overloop of onderbreking van de aarding van een tankw agen sluit de
bedieningseenheid van het laadportaal de vulcontroleklep aan het laadportaal.

Artikel 5.61
1.

Dampen die w orden opgeslagen in een tank met vast dak voor voorlopige dampopslag w orden
via een dampdichte leiding teruggevoerd naar de mobiele tank van w aaruit de benzine wordt
geleverd.

2.

Vulw erkzaamheden vinden alleen plaats indien de voorzieningen, bedoeld in deze paragraaf,
aanw ezig zijn en adequaat w erken.

Artikel 5.62
Een terminal met een overslaginstallatie voor het vullen van tankw agens is uitgerust met ten minste
één laadportaal dat ten behoeve van het verminderen van de emissie van benzinedamp naar de lucht
voldoet aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Artikel 5.63
Degene die een terminal met overslaginstallatie drijf t, voldoet ten behoeve van het verminderen van
de emissie van benzinedamp naar de lucht aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.
Verwijderd: 5.2.2

§ 5.6.2.

Overslaginstallaties

Artikel 5.45
Ten behoeve van het verminderen van de emissie van benzinedamp naar de lucht als bedoeld in de
artikelen 5.62 en 5.63 van het besluit w ordt voldaan aan de artikelen 5.46 tot en met 5.54.
Artikel 5.46
1.

De aansluitingen en leidingen van een overslaginstallatie w orden regelmatig en zoveel als
redelijkerw ijs nodig is op lekken gecontroleerd.

2.

In geval van een damplek w orden de vulw erkzaamheden bij het laadportaal, bedoeld in artikel
5.62 van het besluit onderbroken.

3.

Op het laadportaal is een voorziening geplaatst om een onderbreking als bedoeld in het tw eede
lid tot stand te brengen.

Artikel 5.47
1.

Het meten van dampen, bedoeld in artikel 5.57 van het besluit, geschiedt gedurende een volle
w erkdag van ten minste zeven uur met normaal debiet.
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2.

De metingen zijn continu of intermitterend.

3.

Intermitterende metingen vinden ten minste vier maal per uur plaats.

Artikel 5.48
Het totaal aan meetf outen als gevolg van de gebruikte apparatuur, het kalibratiegas en het toegepaste
procedé bedraagt ten hoogste tien procent van de gemeten w aarde.
Artikel 5.49
De gebruikte apparatuur is ten minste in staat concentraties van ten hoogste 3 g/Nm3 te meten.
Artikel 5.50
1.

De vularm van het laadportaal heef t een vrouwelijke vloeistof aansluiting die gekoppeld kan
w orden aan een mannelijke API 1004-adapter van 101,6 mm op de tankw agen, overeenkomstig
API1004.

2.

De dampopvangslang van het laadportaal heef t een vrouwelijke nok-groef dampopvangaansluiting die gekoppeld kan w orden aan een mannelijke nok-groef -adapter van
101,6 mm op de tankw agen, overeenkomstig API 1004.

Artikel 5.51
1.

Een laadportaal is voorzien van een overloopdetectiebedieningseenheid.

2.

Indien een laadportaal w ordt verbonden met een tankw agen, geeft de
overloopdetectiebedieningseenheid een f aalveilig vultoelatingssignaal w anneer de
compartimentsoverloopsensoren geen hoog peil signaleren.

Artikel 5.52
1.

De bedieningseenheid van het laadportaal is via een kabel w aaraan een contrasteker is
bevestigd, via een standaard 10-pens elektrische contactdoos, verbonden met de steker op de
tankw agen.

2.

De bedieningseenheid van een vulportaal is geschikt voor zowel tw eedraads thermistorsensoren,
tw eedraads optische sensoren, vijf draads optische sensoren of gelijkw aardige sensoren op een
tankw agen.

Artikel 5.53
1.

Het laadportaal is via de gemeenschappelijke retourdraad van de overloopsensoren verbonden
met een tankw agen.

2.

De retourdraad is via het chassis van een tankwagen verbonden met pen 10 van de steker.

3.

Pen 10 van de contrasteker is verbonden met de omsluiting van de bedieningseenheid.

4.

De omsluiting is verbonden met de aarding van het laadportaal.

Artikel 5.54
1.

Bij het ontw erp van de vloeistoflaad- en dampopvangvoorzieningen aan een laadportaal w ordt
uitgegaan van een verbindingssysteem dat voldoet aan de volgende eisen:
a. de hoogte van de hartlijn van de vloeistof adapters bedraagt tussen 0,7 en 1,0 meter,
b. indien de vloeistof adapters ongeladen zijn bedraagt de hartlijn ten hoogste 1,4 meter,
c. indien de vloeistof adapters geladen zijn, bedraagt de hartlijn ten minste 0,5 meter,
d. de horizontale af stand tussen de vloeistofadapters bedraagt ten minste 0,25 meter,
e. de vloeistof adapters bevinden zich binnen een lengte van ten hoogste 2,5 meter,
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f.

g.

2.

de dampopvangadapter bevindt zich bij voorkeur rechts van de vloeistofadapters op een
hoogte van ten hoogste 1,5 meter indien de vloeistof adapter ongeladen is en op ten minste
0,5 meter indien de vloeistof adapter geladen is, en
de aarding of overloopdetectie bevindt zich rechts van de vloeistof - en dampopvangadapters
op:
1°. ten hoogste 1,5 meter indien de vloeistof adapter ongeladen is, of
2°. ten minste 0,5 meter indien de vloeistof adapter geladen is.

het verbindingssysteem, bedoeld in het eerste lid, bevindt zich geheel aan één zijde van de
tankw agen.

AFDELING 5.3 OVERIGE INSTALLATIES
§ 5.3.1.

LPG-tankstations

Artikel 5.64
Deze paragraaf is van toepassing op LPG-tankstations waar:
a. de doorzet van LPG meer bedraagt dan 50 m3 per jaar, en
b. de opslagcapaciteit voor LPG niet meer bedraagt dan 50 ton.
Artikel 5.65
Met betrekking tot een LPG-af leverinstallatie, de af levering van LPG aan een af nemer bij een LPGtankstation en de opstelplaats van de LPG-tankw agen, wordt ten behoeve van het voorkomen van
risico’s voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is het
beperken van de risico’s voor de omgeving en de kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de
gevolgen hiervan, ten minste voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde eisen.

§ 5.7.1.

LPG-tankstations

Artikel 5.55
Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de
kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan voldoet de constructie, plaatsing
en uitvoering van de LPG-af leverinstallatie ten minste aan de artikelen 5.56 tot en met 5.62.
Artikel 5.56
1.

Een LPG-reservoir is ondergronds dan wel ingeterpt geïnstalleerd.

2.

Een LPG-reservoir heeft een inhoud van ten minste 20 kubieke meter.

3.

In een LPG-reservoir w ordt uitsluitend LPG opgeslagen.

4.

LPG w ordt niet opgeslagen in een tijdelijk opgesteld LPG-reservoir.

5.

Het eerste lid geldt niet voor LPG-reservoirs die deel uitmaken van een LPG-tankstation
w aarvoor vóór 1 juli 1984 een Hinderw etvergunning is verleend.

6.

Het tw eede lid geldt niet voor LPG-reservoirs die deel uitmaken van een LPG-tankstation
w aarvoor vóór 1 juli 1984 een Hinderw etvergunning is verleend en waarbinnen wegens
onvoldoende ruimte het plaatsen van een LPG-reservoir met een inhoud van 20 kubieke meter
niet mogelijk is. In het geval, bedoeld in de eerste volzin, is de inhoud van het reservoir niet
kleiner dan die van het reservoir dat tot 1 juli 1984 aanw ezig was.

Artikel 5.57
LPG-reservoirs worden onderling niet gekoppeld dan w el voldoen aan voorschrift 4.9.14 van PGS 16.
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Artikel 5.58
Een bovengronds LPG-reservoir voldoet aan de voorschriften 4.9.1 tot en met 4.9.5 van PGS 16.
Artikel 5.59
Een LPG-af leverinstallatie is voorzien van op af stand bedienbare afsluiters en is uitgevoerd
overeenkomstig de voorschriften 4.7.1 tot en met 4.7.10 van PGS 16.
Artikel 5.60
Indien het terrein waar een reservoir is opgesteld, toegankelijk is voor het publiek, w ordt rondom het
LPG-reservoir een hekw erk geplaatst dat voldoet aan de voorschriften 4.9.6 tot en met 4.9.9 van PGS
16.
Artikel 5.61
Een LPG-af leverinstallatie w ordt geplaatst overeenkomstig de voorschrif ten 4.6.1 tot en met 4.6.6 van
PGS 16.
Artikel 5.62
Een LPG-af leverinstallatie is uitgevoerd overeenkomstig de voorschrif ten 2.3.3 tot en met 2.3.8, 2.4.1
tot en met 2.4.11, 4.5.1 tot en met 4.5.10 en 4.8.1 tot en met 4.8.11 van PGS 16.
Artikel 5.63
Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de
kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt ten aanzien van
keuringen, controle en onderhoud van de LPG-af leverinstallatie ten minste voldaan aan de artikelen
5.64 en 5.65.
Artikel 5.64
Een LPG-af leverinstallatie w ordt gekeurd, gecontroleerd en onderhouden overeenkomstig de
voorschriften 3.3.1, 3.3.2, 3.3.5 tot en met 3.3.8 en 5.2.1 tot en met 5.2.3 van PGS 16.
Artikel 5.65
1.

Degene die een LPG-tankstation drijf t, beschikt over een installatieboek, dat bestaat uit een
bedrijf shandleiding en een logboek, en dat voldoet aan de voorschriften 3.4.2 en 3.4.3 van PGS
16.

2.

Een logboek bevat ten minste de gegevens, bedoeld in voorschrift 3.4.4 van PGS 16, voor zover
deze gegevens niet al zijn vermeld op het aantekenblad, bedoeld in artikel 12e, tw eede lid, van
het Warenw etbesluit drukapparatuur.

Artikel 5.66
Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de
kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan voldoen de bedrijf svoering ten
aanzien van een LPG-af leverinstallatie en de in verband met de veiligheid te tref fen voorzieningen ten
minste aan de artikelen 5.67 tot en met 5.77.
Artikel 5.67
1.

Gedurende de openingstijden van een LPG-tankstation is een toezichthoudend persoon binnen
de inrichting aanw ezig.

2.

De toezichthoudende persoon, bedoeld in het eerste lid:
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a.
b.
c.
d.
e.

is 18 jaar of ouder;
heef t de beschikking over communicatiemiddelen, w aaronder een op het openbaar netwerk
aangesloten vast telef oontoestel en is in staat deze te bedienen;
is op de hoogte van de bij normaal bedrijf in acht te nemen veiligheidsvoorschrif ten, vermeld
in deze af deling;
is op de hoogte van de in geval van een incident of calamiteit noodzakelijk te verrichten
handelingen, bedoeld in artikel 5.68, derde lid, en
is te allen tijde in staat om de instructies ingeval van een incident of calamiteit, uit te voeren.

Artikel 5.68
1.

Binnen de inrichting zijn instructies in geval van calamiteiten of incidenten en het
veiligheidsinf ormatieblad van LPG, bedoeld in artikel 31 van de EG-verordening registratie,
evaluatie en autorisatie van chemische stoffen aanw ezig.

2.

Nabij de w erkplek van de toezichthoudende persoon als bedoeld in artikel 5.67, eerste lid, zijn de
instructies ingeval van calamiteiten of incidenten duidelijk zichtbaar en leesbaar aangebracht.

3.

De instructies ingeval van calamiteiten of incidenten bevatten in elk geval de volgende aspecten:
a. de instructies met betrekking tot het in veiligheid brengen van personen;
b. de handelingen benodigd voor het herstellen van de veilige situatie;
c. een actueel overzicht van namen en telef oonnummers van te w aarschuwen instanties.

4.

Degene die een LPG-tankstation drijf t, stelt de toezichthoudende persoon en het in het LPGtankstation w erkzame personeel bij de aanvang van de w erkzaamheden en vervolgens jaarlijks
op de hoogte van de aard en de gevaaraspecten van de LPG-af leverinstallatie, de te nemen
maatregelen bij incidenten, de instructies bij incidenten en calamiteiten en het
veiligheidsinf ormatieblad van LPG, bedoeld in artikel 31 van de EG-verordening registratie,
evaluatie en autorisatie van chemische stoffen, en laat de betrokken personen een verklaring
ondertekenen dat zij hiervan op de hoogte zijn gesteld.

5.

De ondertekende verklaringen w orden in het logboek bew aard.

Artikel 5.69
1.

De toezichthoudende persoon, bedoeld in artikel 5.67, eerste lid, heef t vanaf de plaats waar de
knop van de op af stand bedienbare sluiters zijn aangebracht goed zicht op het afleveren van de
LPG.

2.

De af levering van LPG is slechts mogelijk nadat de toezichthoudende persoon de afleverzuil
hiertoe heef t vrijgegeven.

3.

Tijdens het af leveren van LPG bevindt de toezichthoudende persoon zich op de plaats waar de
knop van de op af stand bedienbare sluiters te allen tijde kan w orden bediend.

4.

De toezichthoudende persoon kan tijdens het af leveren van LPG zo nodig mondelinge instructies
geven aan degene die de af leverzuil bedient. Indien nodig zijn hiervoor voorzieningen
aangebracht.

5.

Indien een LPG-tankstation niet is geopend voor de af levering van LPG staan de op af stand
bedienbare af sluiters die zich bevinden tussen het LPG-reservoir en de afleverzuilen in de
gesloten stand.

Artikel 5.70
Op een goed bereikbare en zichtbare plaats nabij een LPG-af leverinstallatie is een blustoestel
aanw ezig dat voldoet aan de voorschriften 4.9.10 en 4.9.11 van PGS 16.
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Artikel 5.71
1.

Ter plaatse van de af leverzuil en de opstelplaats van de LPG-tankw agen is voldoende verlichting
aanw ezig om de benodigde handelingen veilig te kunnen verrichten.

2.

Een LPG-tankstation is tijdens bedrijf dusdanig verlicht dat voldoende overzicht is gew aarborgd.

3.

Er w ordt uitsluitend elektrische verlichting toegepast.

Artikel 5.72
1.

Op het verrichten van handelingen met betrekking tot het LPG-reservoir zijn de volgende
voorschriften van PGS 16 van toepassing:
a. w erkzaamheden aan het reservoir worden uitgevoerd overeenkomstig voorschrif t 5.4.1;
b. het ingassen onderscheidenlijk het ontgassen van het reservoir vindt plaats overeenkomstig
de voorschrif ten 5.4.2 en 5.4.3;
c. een dompelpomp van het reservoir wordt verwisseld overeenkomstig voorschrift 5.4.4;
d. een veerveiligheid van het reservoir wordt verwisseld overeenkomstig voorschrif t 5.4.5.

2.

Het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van het reservoir vindt uitsluitend plaats in vloeistof loze
toestand door een bedrijf dat speciaal daarvoor is uitgerust.

3.

Het reservoir en de afsluiters voldoen aan voorschrift 4.7.11 van PGS 16.

Artikel 5.73
1.

Het af leveren van LPG vindt uitsluitend plaats door middel van de af leverzuil.

2.

De af leverzuil levert uitsluitend LPG aan:
a. brandstofreservoirs die uitsluitend dienen voor de berging van LPG, die speciaal zijn
ingericht voor de aandrijving van motorvoertuigen en die zijn bevestigd aan deze voertuigen
en die al dan niet mede zijn ingericht voor de voeding van verwarmingssystemen voor
gebruik in motorvoertuigen op de w eg en de aanhangers daarvan mits die
verw armingssystemen voldoen aan de eisen van de Regeling voertuigen;
b. het reservoir van de LPG-tankw agen, indien de LPG-af leverinstallatie leeg w ordt gemaakt.

3.

Bij het af leveren van LPG is de vulsnelheid gelimiteerd tot 80 liter per minuut.

Artikel 5.74
Gasf lessen en wisselreservoirs worden niet met LPG gevuld.
Artikel 5.75
1.

Op of aan de af leverzuil is een te allen tijde duidelijk leesbaar opschrift met ten minste 3
centimeter hoge letters aangebracht met de tekst:
a. Motor af zetten;
b. Roken en open vuur verboden, en
c. Gasf lessen vullen verboden.

2.

In afw ijking van het eerste lid kunnen ook pictogrammen w orden gebruikt die ten minste 3
centimeter hoog zijn en voldoen aan een vastgestelde internationale standaard.

Artikel 5.76
1.

De af leverslang wordt niet eerder aangekoppeld dan nadat de motor van het voertuig waaraan
LPG w ordt afgeleverd, buiten werking is gesteld.

2.

De motor van het voertuig waaraan LPG is af geleverd, wordt niet eerder in w erking gesteld dan
nadat de af leverslang is af gekoppeld en is opgeborgen.
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Artikel 5.77
Tijdens het af leveren van LPG w ordt niet gerookt en is geen vuur binnen een af stand van 5 meter van
de af leverzuil en af leverslang aanw ezig.
Artikel 5.78
Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de
kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt ten aanzien van
af levering door middel van een LPG-af leverautomaat ten minste voldaan aan de artikelen 5.79 tot en
met 5.84.
Artikel 5.79
1.

Artikel 5.67, eerste lid, en artikel 5.69, eerste tot en met vierde lid, zijn niet van toepassing op een
LPG-af leverautomaat.

2.

Indien LPG w ordt afgeleverd door middel van een LPG-af leverautomaat is een toezichthoudend
persoon, als bedoeld in artikel 5.67, eerste lid, beschikbaar.

Artikel 5.80
Bij het af leveren van LPG zonder direct toezicht door middel van een LPG-af leverautomaat is de LPGaf leverinstallatie uitgevoerd overeenkomstig voorschrift 7.2.1 van PGS 16 en w ordt voldaan aan de
voorschriften 7.2.2 en 7.2.3 van PGS 16.
Artikel 5.81
1.

Af levering van LPG door middel van een LPG-af leverautomaat geschiedt uitsluitend aan een
af nemer die door degene die een LPG-tankstation drijf t, is geregistreerd als toegelaten af nemer.

2.

Ten behoeve van die registratie tekent de af nemer een schriftelijke verklaring w aaruit blijkt dat:
a. de af nemer bekend is met en zich houdt aan de volgende instructies bij het af leveren van
LPG:
1°. op het terrein van de LPG-installatie w ordt niet gerookt en wordt geen open vuur
gemaakt;
2°. de af leverslang wordt niet eerder aangekoppeld dan nadat de motor van het voertuig,
w aaraan LPG w ordt afgeleverd, buiten werking is gesteld;
3°. de motor van het voertuig waaraan LPG is af geleverd, wordt niet eerder in werking
gesteld dan nadat de af leverslang is af gekoppeld en is opgeborgen;
4°. de slangverbinding w ordt deugdelijk tot stand gebracht, waarbij geen andere hulpstukken
w orden toegepast dan de hulpstukken die door degene die een LPG-tankstation drijf t, zijn
verstrekt, en
5°. slechts vaste in het motorvoertuig gemonteerde reservoirs als bedoeld in artikel 5.73,
tw eede lid, onderdeel a, w orden gevuld;
b. de af nemer een praktijkinstructie heef t ontvangen voor het vullen van het reservoir van een
voertuig met het af leversysteem van degene die een LPG-tankstation drijf t;
c. de af nemer slechts toestemming heef t voor persoonlijk gebruik van de LPGaf leverautomaat.

3.

De af nemer overlegt de verklaring aan degene die het LPG-tankstation drijf t.

4.

Degene die een LPG-tankstation drijf t, houdt een registratie bij van de door hem geaccepteerde
af nemers en de door hen ondertekende verklaringen.

5.

Degene die een LPG-tankstation drijf t, registreert van de af leveringen van LPG door middel van
een LPG-af leverautomaat de volgende gegevens en bew aart deze ten minste gedurende tw ee
w eken in het logboek:
a. registratiegegevens van de afnemer;

415

b.
c.

datum en tijd van de af levering, en
de af geleverde hoeveelheid LPG.

Artikel 5.82
1.

2.

Het in bedrijf stellen van een LPG-af leverinstallatie en het ophef fen van de vergrendeling nadat
het beveiligingssysteem heef t gew erkt, geschiedt uitsluitend door degene die een LPGtankstation drijf t of door de toezichthoudende persoon, als bedoeld in artikel 5.79, tw eede lid.

Verwijderd: 5.67, eerste lid

Een LPG-af leverinstallatie is zodanig uitgevoerd dat het in bedrijf stellen slechts door de persoon,
bedoeld in het eerste lid, kan geschieden.

Artikel 5.83
In geval de af levering van LPG plaatsvindt door middel van een LPG-af leverautomaat verkeert de in
bedrijf gestelde LPG-af leverinstallatie in een zodanige toestand dat:
a. indien er geen LPG w ordt afgeleverd:
1°. de op af stand bedienbare afsluiters zijn gesloten;
2°. de pompmotor van het elektrische net is af gekoppeld;
3°. de identif icatie- en registratievoorziening voor gebruik gereed is;
4°. de noodknop voor gebruik gereed is, en
5°. de beveiligingsvoorzieningen voor gebruik gereed zijn;
b. tijdens het af leveren van LPG:
1°. de identif icatie- en registratievoorziening zijn geactiveerd;
2°. de op af stand bedienbare afsluiters zijn geopend;
3°. de dodemansknop, als bedoeld in voorschrif t 2.4.8 van PGS 16 is ingedrukt;
4°. de pompmotor aan het elektrische net is gekoppeld;
5°. de noodknop en de oproepinstallatie voor gebruik gereed zijn, en
6°. de beveiligingsvoorzieningen voor gebruik gereed zijn;
c. indien zich in het LPG-tankstation een incident of calamiteit voordoet:
1°. de LPG-af leverinstallatie automatisch buiten bedrijf w ordt gesteld en vergrendeld indien de
automatisch w erkende beveiligingsvoorzieningen zijn geactiveerd;
2°. de LPG-af leverinstallatie automatisch buiten bedrijf w ordt gesteld en vergrendeld indien de
noodknop w ordt bediend;
3°. de indicatie van het buiten bedrijf of def ect zijn van de LPG-af leverinstallatie voor de
af nemer duidelijk zichtbaar wordt;
4°. degene die een LPG-tankstation drijf t of de toezichthoudende persoon, als bedoeld in artikel
5.67, eerste lid, automatisch en in elk geval akoestisch w ordt gealarmeerd wanneer de
noodknop is bediend of de temperatuurgevoelige elementen in de panelen van de af leverzuil
of de beveiliging tegen het niet gesloten zijn van de op af stand bedienbare afsluiters is
geactiveerd, en
5°. degene die een LPG-tankstation drijf t of de toezichthoudende persoon kan w orden
gew aarschuwd door middel van de oproepinstallatie.
Artikel 5.84
1.

De LPG-af leverinstallatie w ordt buiten bedrijf gesteld indien degene die een LPG-tankstation drijf t
of de toezichthoudende persoon, als bedoeld in artikel 5.79, tw eede lid:
a. niet in het LPG-tankstation aanw ezig is;
b. niet oproepbaar is, of
c. niet binnen drie minuten ter plaatse van de LPG-af leverinstallatie aanw ezig kan zijn.

2.

De LPG-af leverinstallatie blijf t buiten bedrijf indien de beveiligingen in w erking zijn gew eest en de
oorzaak daarvan nog niet is verholpen.

3.

Het buiten bedrijf zijn van de LPG-af leverinstallatie w ordt op een voor de afnemer duidelijke
zichtbare manier w eergegeven.
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Verwijderd: 5.67, eerste lid

Artikel 5.85
Ten behoeve van het voorkomen van risico's voor de omgeving en ongew one voorvallen, dan w el
voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico's voor de omgeving en de
kans dat ongew one voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan wordt ten aanzien van
af standen van de LPG-af leverinstallatie tot objecten binnen de inrichting en eisen ten aanzien van de
opstelplaats van de LPG-tankw agen ten minste voldaan aan de artikelen 5.86 en 5.87.
Artikel 5.86
1.

Tussen de LPG-af leverinstallatie of onderdelen daarvan en objecten binnen de inrichting w orden
ten minste de veiligheidsaf standen, genoemd in tabel 4 van PGS 16, in acht genomen.

2.

De voorschrif ten 4.2.1 tot en met 4.2.14 van PGS 16 zijn van toepassing op de
veiligheidsaf standen tussen een LPG-af leverinstallatie of onderdelen daarvan en objecten binnen
de inrichting.

Artikel 5.87
De opstelplaats van de LPG-tankw agen voldoet aan de voorschriften 4.2.15 tot en met 4.2.23 en
voorschrift 5.3.3 van PGS 16.

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 6
Dit hoof dstuk is van toepassing op degene die een inrichting type A, een inrichting type B, of een
inrichting type C drijf t.

§ 6.1

Algemeen overgangsrecht

Artikel 6.1
1.

Voor inrichtingen w aarvoor onmiddellijk vooraf gaand aan het tijdstip van het van toepassing
w orden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichtingen, een vergunning op
grond van artikel 8.1 van de Wet milieubeheer dan w el een omgevingsvergunning op grond van
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in
w erking en onherroepelijk w as, worden de voorschriften van die vergunning gedurende drie jaar
na het van toepassing w orden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die
inrichtingen, aangemerkt als maatw erkvoorschriften, mits de voorschriften van die vergunning
vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatw erkvoorschriften
en voor zover dit besluit op de inrichting van toepassing is.

2.

De nadere eisen die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van
toepassing w orden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting op grond
van de besluiten, bedoeld in artikel 6.43 in w erking en onherroepelijk w aren, worden aangemerkt
als maatw erkvoorschriften, mits de nadere eisen vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd
gezag tot het stellen van maatw erkvoorschriften en voor zover dit besluit op de inrichting van
toepassing is.

3.

De maatw erkvoorschriften die voor een inrichting onmiddellijk vooraf gaand aan het tijdstip van
het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting op
grond van de besluiten, bedoeld in artikel 6.43 in w erking en onherroepelijk w aren, blijven van
kracht, mits ze vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van
maatw erkvoorschriften en voor zover dit besluit op die inrichting van toepassing is.
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4.

De voorschrif ten van een vergunning als bedoeld in het eerste lid dan w el de nadere eisen op
grond van de besluiten, bedoeld in artikel 6.43, die voor een inrichting onmiddellijk vooraf gaand
aan het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een
activiteit in die inrichting in w erking en onherroepelijk w aren en niet vallen binnen de bevoegdheid
van het bevoegd gezag tot het stellen van maatw erkvoorschriften, worden indien op grond van dit
besluit strengere bepalingen gelden, gedurende zes maanden aangemerkt als
maatw erkvoorschriften.

5.

Voor de toepassing van dit artikel w orden de gegevens die in de aanvraag staan en die geacht
w orden onderdeel te zijn van de voorschriften van de vergunning, bedoeld in het eerste lid,
aangemerkt als voorschriften van de vergunning.

Artikel 6.2
1.

Voor het lozen vanuit een inrichting type A of B, waarvoor onmiddellijk vooraf gaand aan het
tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die
inrichting een vergunning op grond van artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktew ateren
dan w el een vergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterw et in w erking en onherroepelijk
w as, worden de voorschriften van die vergunning gedurende drie jaar na het tijdstip van het van
toepassing w orden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting
aangemerkt als maatw erkvoorschriften, mits de voorschrif ten van die vergunning vallen binnen
de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatw erkvoorschrif ten.

2.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het van toepassing worden van dit besluit of
een deel daarvan, met betrekking tot het lozen vanuit een inrichting type C, voor zover het lozen
betrekking heef t op de activiteiten genoemd in hoof dstuk 3.

3.

De nadere eisen die onmiddellijk vooraf gaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van
dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in een inrichting golden krachtens het
Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk af valw ater, het Lozingenbesluit bodemsanering en
proef bronnering of het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij voor het lozen vanuit een
inrichting, blijven na het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan
op die inrichting gelden als maatw erkvoorschriften, mits de nadere eisen vallen binnen de
reikw ijdte van een maatw erkvoorschrift.

4.

De voorschrif ten van een vergunning dan wel de nadere eisen op grond van het Lozingenbesluit
Wvo huishoudelijk af valw ater, het Lozingenbesluit bodemsanering en proef bronnering of het
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij voor het lozen vanuit een inrichting, die voor een
inrichting onmiddellijk vooraf gaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit
of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting in w erking en onherroepelijk w aren en niet
vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatw erkvoorschriften
w orden indien op grond van dit besluit strengere bepalingen gelden, gedurende zes maanden
aangemerkt als maatw erkvoorschriften.

5.

Voor de toepassing van dit artikel w orden gegevens die in de aanvraag staan en die geacht
w orden onderdeel te zijn van de voorschriften van de vergunning, aangemerkt als voorschrif ten
van de vergunning.

Artikel 6.2a
1.

Voor het lozen anders dan vanuit een inrichting, waarvoor onmiddellijk vooraf gaand aan het
tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4a op dat lozen, een vergunning op grond
van artikel 6.2 van de Waterw et in w erking en onherroepelijk w as, worden de voorschriften van
die vergunning gedurende drie jaar na het tijdstip van het van toepassing w orden van artikel 1.4a
op dat lozen aangemerkt als maatw erkvoorschriften, mits de voorschriften van die vergunning
vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatw erkvoorschriften.
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2.

De nadere eisen die onmiddellijk vooraf gaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van
artikel 1.4a voor het lozen anders dan vanuit een inrichting in w erking en onherroepelijk w aren
krachtens het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij, blijven na het tijdstip van het van
toepassing w orden van artikel 1.4a op dat lozen gelden als maatw erkvoorschriften, mits de
nadere eisen vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van
maatw erkvoorschriften.

3.

De voorschrif ten van een vergunning dan wel de nadere eisen op grond van het Lozingenbesluit
open teelt en veehouderij voor het lozen anders dan vanuit een inrichting, die voor dat lozen
onmiddellijk vooraf gaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van ar tikel 1.4a op dat
lozen in w erking en onherroepelijk w aren en niet vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd
gezag tot het stellen van maatw erkvoorschriften, worden indien op grond van dit besluit strengere
bepalingen gelden, gedurende zes maanden aangemerkt als maatw erkvoorschriften.

4.

Voor de toepassing van dit artikel w orden gegevens die in de aanvraag staan en die w orden
aangemerkt als onderdeel van de voorschriften van de vergunning, aangemerkt als voorschriften
van de vergunning.

Artikel 6.3
1.

Een onthef fing op grond van de artikelen 14, tw eede lid, 24, tw eede lid, en 25, tw eede lid, van het
Lozingenbesluit bodembescherming met betrekking tot het lozen, bedoeld in artikel 2.2, eerste
lid, onder a, of tw eede lid, w ordt gedurende de resterende termijn van die onthef fing aangemerkt
als een maatw erkvoorschrift als bedoeld in artikel 2.2, derde lid.

2.

In afw ijking van artikel 6.2, eerste lid, w ordt een vergunning als bedoeld in artikel 1, tw eede lid,
van de Wet verontreiniging oppervlaktew ateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2
van de Waterw et met betrekking tot het lozen, bedoeld in artikel 3.1, vijf de lid, gedurende de
resterende termijn van die vergunning aangemerkt als een maatw erkvoorschrift als bedoeld in
artikel 3.1, zesde lid, onder b.

3.

Onverminderd artikel 6.2, derde en vierde lid, is het lozen vanuit een bodemsanering in het
vuilw aterriool dat op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel
daarvan op een inrichting w as toegestaan volgens het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en
proef bronnering, in afwijking van artikel 3.1, vijf de lid, toegestaan en worden de artikelen 5,
eerste lid, 6, eerste tot en met derde lid, 7, eerste lid, 8, 12, 13 en 14 van dat besluit aangemerkt
als een maatw erkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onder b.

4.

Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een
inrichting het lozen van huishoudelijk af valw ater in een oppervlaktew aterlichaam w as toegestaan
op grond van artikel 14 van het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk af valw ater, blijf t die
toestemming gelden gedurende de termijn die volgt uit de toepassing van dat artikel.

5.

Voor het lozen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, waarvoor op 24 april 2013 een
onthef fing gold op grond van artikel 10.63, eerste lid, van de w et, geldt gedurende de op die
datum resterende termijn w aarvoor de ontheffing was verleend, een maatw erkvoorschrift als
bedoeld in artikel 2.2, derde lid, w aarvan de inhoud overeenkomt met de onthef fing.

6.

Voor de toepassing van dit artikel w orden gegevens die in de aanvraag staan en die w orden
aangemerkt als onderdeel van de voorschriften van de ontheffing of vergunning aangemerkt als
voorschriften van de ontheffing of vergunning.
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Artikel 6.4
1.

Degene die een inrichting type B of C drijf t die is opgericht voor het van toepassing worden van
dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting en w aarvoor onmiddellijk
vooraf gaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan
op een activiteit in die inrichting geen vergunning als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, in w erking
en onherroepelijk w as en geen melding w as gedaan op grond van een van de in artikel 6.43
genoemde besluiten, meldt aan het bevoegd gezag dat hij de inrichting in w erking heeft.

2.

Degene die de inrichting drijf t doet de melding, bedoeld in het eerste lid, binnen vier w eken na het
tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activit eit in die
inrichting. Af deling 1.2 is van overeenkomstige toepassing.

3.

Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een
activiteit in een inrichting type B ten aanzien van die inrichting nog niet is beslist op een aanvraag
om een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht voor een inrichting, zijn het eerste en tweede lid niet van
toepassing en w ordt de aanvraag om een vergunning aangemerkt als een melding
overeenkomstig artikel 1.10.

Artikel 6.5
Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een
activiteit in een inrichting nog niet is beslist op een aanvraag om een vergunning op grond van artikel
1 van de Wet verontreiniging oppervlaktew ateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van
de Waterw et en dit besluit op het betreffende lozen van toepassing is, wordt de aanvraag om de
vergunning aangemerkt als:
a. een melding overeenkomstig artikel 1.10, voor zover het lozen bij of krachtens de in hoof dstuk 3
of 4 van dit besluit gestelde voorschriften is toegestaan;
b. een verzoek tot het stellen van een maatw erkvoorschrif t als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid,
onderdeel b, voor zover de aanvraag lozen betreft als bedoeld in artikel 3.1, vijf de lid.
Artikel 6.5a
Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4a op het lozen anders dan vanuit
een inrichting, nog niet is beslist op een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 6.2 van de
Waterw et voor lozen als bedoeld in artikel 1.4a en dit besluit op het betreffende lozen van toepassing
is, w ordt de aanvraag om de vergunning aangemerkt als een melding overeenkomstig artikel 1.10a.
Artikel 6.6
Voor de toepassing van dit besluit w ordt als eerste dag van de termijn w aarbinnen wordt gekeurd
aangemerkt: de dag w aarop voor het laatst is gekeurd.
Artikel 6.7a
Maatw erkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, zoals dat luidde vóór 22 december 2009,
met betrekking tot het lozen in het oppervlaktew ater en gesteld vóór dat tijdstip, worden aangemerkt
als een vergunning voor het brengen van stoffen in een oppervlaktew aterlichaam als bedoeld in artikel
6.2, eerste lid, van de Waterwet.
§ 6.1.

Overgangsrecht [Vervallen per 01-01-2016]
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§ 6.29

Slotbepalingen

Artikel 6.41
Indien een niet-publiekrechtelijke norm w aarnaar in dit besluit w ordt verwezen, de NRB w ijzigt kan bij
ministeriële regeling overgangsrecht worden opgenomen w aarbij kan w orden bepaald dat de oude
norm voor bestaande inrichtingen al dan niet tijdelijk blijf t gelden.
Artikel 6.42
Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zendt in overeenstemming
met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat binnen zes jaar na de inw erkingtreding van artikel 2.1
aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de ef fecten van dit besluit in de
praktijk.
Artikel 6.43
De volgende besluiten zijn vervallen:
*
Besluit bouw - en houtbedrijven milieubeheer
*
Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer
*
Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties milieubeheer
*
Besluit emissie-eisen titaandioxide-inrichtingen
*
Besluit glastuinbouw
*
Besluit hef schroefvliegtuigen bij ziekenhuizen milieubeheer
*
Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer
*
Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer
*
Besluit jachthavens
*
Besluit landbouw milieubeheer
*
Besluit LPG-tankstations milieubeheer
*
Besluit mestbassins milieubeheer
*
Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998
*
Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer
*
Besluit tandartspraktijken milieubeheer
*
Besluit tankstations milieubeheer
*
Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer
*
Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstof oxiden
*
Besluit verbranden afvalstoffen
*
Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer
*
Besluit w oon- en verblijf sgebouwen milieubeheer
*
Lozingenbesluit bodembescherming
*
Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
*
Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk af valw ater
*
Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS-richtlijn milieubeheer
Artikel 6.44
Dit besluit treedt in w erking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor
verschillende artikelen of onderdelen en voor verschillende soorten inrichtingen verschillend kan
w orden vastgesteld.
Artikel 6.44a
Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip vervalt artikel 1.2a.
Artikel 6.45
Dit besluit w ordt aangehaald als: Activiteitenbesluit milieubeheer.
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6.2.

Slotbepalingen

Artikel 6.13
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zendt in overeenstemming
met de Minister van Verkeer en Waterstaat binnen zes jaar na de inw erkingtreding van deze regeling
aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de ef fecten van deze regeling in de
praktijk.
Artikel 6.14
De volgende regelingen w orden ingetrokken:
Regeling meldingen tandartspraktijken milieubeheer
Regeling amalgaamaf scheiders tandartspraktijken milieubeheer
Regeling op,- overslag en distributie benzine milieubeheer.
Regeling testmethoden amalgaamaf scheiders tandartspraktijken milieubeheer
Aanw ijzing vervangende tekst van Handleiding bodemsanering tankstations
Regeling slibvangputten en vet- of olie-af scheiders
Artikel 6.15
1.

De artikelen van deze regeling treden in w erking met ingang van 1 januari 2008 met uitzondering
van af deling 2.2 en bijlage 1.

Artikel 6.16
Deze regeling w ordt aangehaald als: Activiteitenregeling milieubeheer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal
w orden geplaatst.
's-Gravenhage, 19 oktober 2007
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. M. Cramer
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J. C. Huizinga-Heringa
Uitgegeven de zesde november 2007
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage 1
Als gebied als bedoeld in artikel 3.80, eerste en tw eede lid, zijn aangew ezen:
1°. de in de provincie Noord-Holland gelegen gemeenten:
– Den Helder
– Anna Paulow na voor zover gelegen ten w esten van de watergangen de Boezem van Zijpe/
Hooge Oude Veer en de Van Ew ijcksvaart
– Zijpe voor zover gelegen ten westen van de Groote Sloot
– Schoorl
– Bergen
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– Alkmaar
– Egmond
– Heiloo
– Castricum
– Limmen
– Akersloot voor zover gelegen ten westen van het Noordhollandsch Kanaal
– Uitgeest voor zover gelegen ten westen van de rijksw eg A9 (Haarlem–Alkmaar)
– Heemskerk
– Haarlemmermeer voor zover gelegen ten westen van de Spieringw eg
– Bloemendaal
– Heemstede
2°. de in de provincie Zuid-Holland gelegen gemeenten:
– Hillegom
– Lisse
– Noordw ijk
– Noordw ijkerhout
– Teylingen
– Katw ijk
– Rijnsburg
– Wassenaar
Bijlage 2. Standaard berekeningswijze van de kosteneffectiviteit behorend bij artikel 2.7
De methodiek op basis w aarvan de kosteneffectiviteit wordt berekend, wordt weergegeven in het
schema in f iguur 1. Hieronder w ordt verder ingegaan op een viertal aspecten in dit schema.
Rentevoet en afschrijving
Het resultaat van een kostenberekening is sterk afhankelijk van de gehanteerde rentevoet. In deze
methodiek is gekozen voor een vaste rentevoet. De vaste rentevoet is gesteld op 10%. Deze 10% is
een compromis tussen de nominale kapitaalmarktrente en de interne rentevoet die door bedrijven
w ordt gehanteerd («return on investment»).
Afschrijvingsmethodiek
In de methodiek w orden investeringen op annuïtaire w ijze af geschreven. In principe kan op tw ee
manieren w orden afgeschreven: op lineaire of op annuïtaire w ijze. In w erkelijkheid w orden
investeringen vaak op lineaire w ijze af geschreven. De annuïtaire af schrijvingsmethode heef t echter
als voordeel dat constante jaarkosten worden verkregen zodat de methodiek eenvoudiger te hanteren
is.
Afschrijvingstermijn
In de methodiek w orden de volgende af schrijvingstermijnen gehanteerd:
●. 10 jaar voor het elektromechanische deel van de milieu-investering;
●. 25 jaar voor het bouw kundig deel van de milieu-investering.
Onder het elektromechanische deel w ordt alle apparatuur verstaan, compleet met instrumentatie en
dergelijke. Onder het bouw kundige deel w orden vaak de hallen, loodsen, f underingen, leidingbruggen
en dergelijke verstaan. De reden dat deze bouwkundige investeringen over een langere termijn
w orden afgeschreven is dat de levensduur veelal langer is dan 10 jaar en dat deze voorzieningen ook
bruikbaar blijven als de huidige apparatuur wordt vervangen. Echter, in praktijk zijn (delen van) de
bouw kundige investeringen toch installatiespecif iek en moeten w orden verwijderd als de appar atuur is
af geschreven, wordt ontmanteld en niet meer w ordt vervangen. Indien dit w ordt voorzien, dan moeten
deze installatiespecif ieke bouw kundige voorzieningen w orden gerekend tot het elektromechanische
gedeelte en dus w orden afgeschreven over 10 jaar.
Berekening annuïteit
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De annuïteit is de f actor die uitdrukt wat de jaarlijkse kosten zijn van een eenmalige investering. De
annuïteit w ordt berekend uit rente plus af schrijving volgens:

Waarin i de rentevoet is (dimensieloos) en n de af schrijvingstermijn (in jaar). Voor een rentevoet van
10 procent (i = 0,1) is de annuïteit bij een af schrijvingstermijn van 10 jaar gelijk aan 0,163 en bij een
af schrijvingstermijn van 25 jaar gelijk aan 0,110.
De af schrijvingstermijn vangt aan op het moment dat de installatie in bedrijf w ordt genomen.
Kapitaalskosten die w orden gemaakt voor dit tijdstip vallen onder het begrip «bouw rente» en maken
onderdeel uit van de eenmalige investeringen.
Figuur 1. Methodiek kosteneffectiviteit
a Kosten
Aanschaffingsprijs
Bijkomende investeringen
Eenmalige investeringen
Kapitaalvernietiging door desinvesteringen
---------------------------------------------------------- +
Totale investeringen

€......
€......
€......
€......
------- +
€ invest

Totale investeringen * annuïteit =>

€ invest*0.163=>

Bouwkundige investeringen

€ bouwk

Kapitaalskosten

€ bouwk*0.110=>

Bouwkundige kapitaalkosten

Onderhoud
Bediening
Overige vaste operationele kosten
---------------------------------------------------------- +
Totale vaste operationele kosten =>

€......
€......
€......
------- +
€......=>

Vaste operationele kosten

Voorzieningen (gas, elektriciteit, water, stoom etc.)
Reststoffenverwerking/lozingsheffingen
Overige variabele operationele kosten +
---------------------------------------------------------Totale variabele operationele kosten =>

€......
€......
€......
------- +
€......=>

Variabele operationele kosten

Bouwkundige investeringen* annuïteit

bouwk

=>

------------------------------- +
= Totale bruto jaarlijkse kosten
Opbrengsten en besparingen =>

€...... =>

Opbrengsten en besparingen
------------------------------- –
= Totale netto jaarlijkse kosten

b Effecten
Jaarlijkse ongereinigde vracht =>

...... =>

Jaarlijkse ongereinigde vracht

Jaarlijkse restemissie
Jaarlijkse emissies tijdens storingen
Jaarlijkse emissies tijdens onderhoud
----------------------------------------------------------- +
Totale jaarlijkse restemissie =>

......
......
......
------ +
...... =>

Totale jaarlijkse restemissie

------------------------------- –
= Totale jaarlijkse
emissiereductie
c Kosteneffectiviteit
Kosteneffectiviteit =

Totale netto jaarlijkse kosten
---------------------Totale jaarlijkse
emissiereductie

Standaard waarden*:
Som bijkomende en eenmalige investeringen*:
30–250% van aanschaffingsprijs
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Eenmalige investeringen*:
25% van aanschaffingsprijs
Vaste operationele kosten*:
3–5% van de aanschaffingsprijs en bijkomende investeringen
Voorzieningen-prijzen:
Uit DACE-prijzenboekje (24)
Tijdsduur storingen en onderhoud:
2% van de bedrijfstijd

* Het verdient de voorkeur om bijkomende en eenmalige investeringskosten en vaste operationele
kosten uit het verkennend ontwerp af te leiden. Alleen indien het verkennend ontwerp niet genoeg
houvast biedt, kan met de standaard-waarden worden gewerkt.

Bijlage 3. Stuifklassen behorend bij de artikelen 3.37 en 3.38
Specificatie

Stuifklasse

Abbrände (pyrietas)

S2

Aluinaarde

S1

Bariet

S3

Bariet (gemalen)
Bauxiet

S1
China gecalcineerd

S1

gecalcineerd

S1

ruw bauxiet

S5

Bimskies

S4

Borax
Bodemas

S3
vochtgehalte 30%

S4

Bruinsteen

S2

Calcium Carbid

S1

Carborundum
Cement

Cokes

Derivaten en
aanverwante produkten

S5
vochtgehalte 0,3%

S1

klinkers

S4

steenkoolcokes

S4

petroleumcokes, grof

S4

petroleumcokes, fijn

S2

petroleumcokes, gecalcineerd

S1

petroleumcokes oiled/non-oiled

S4

fluid cokes

S1

aardappelmeel

S1

aardappelschijfjes

S3

alfalfapellets

S3

amandelmeel

S3

appelpulppellets

S3

babassupellets

S3

babassuschroot

S3
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beendermeel

S1

beenderschroot

S3

bierbostelpellets

S3

bladmeelpellets

S3

boekweitmeel

S1

cacaobonen

S3

corndistillergrainpellets

S3

corndistillergrainmeel

S3

corncobpellets

S3

cornplantpellets

S3

citruspellets

S3

D.F.G. pellets (maiskiempellets)

S3

druivenpulpgranulaat

S2

gerstemeel

S1

gerstpellets

S3

grondnoten

S5

grondnotenpellets

S3

grondnotenschroot

S3

quarbeanmealpellets

S3

quarbeanmeal

S3

havermeel

S1

haverpellets

S3

hominecychoppellets

S3

hominecychopmeel

S3

houtsnippers (vochtgehalte 44%)

S4

katoenzaadpellets

S3

katoenzaadschroot

S3

kapokzaadpellets

S3

kapokzaadschroot

S3

kardizaadschroot

S3

koffiepulppellets

S3

kokosgruis (vochtgehalte 81,1%)

S4

kopra

S5

kopracakes

S3

koprachips

S3

koprapellets

S3

kopraschroot

S3

lijnzaadpellets

S3

lijnzaadschroot

S3

lucernepellets

S3

macojapellets

S3

macojaschroot

S3

macunameel

S3
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maisglutenpellets

S3

maisglutenmeel

S3

maismeel

S3

maltsproutpellets

S3

mangopellets

S3

mangoschroot

S1

maniokpellets, hard

S3

maniokwortel

S3

mengvoederpellets

S3

millrunpellets

S3

miloglutenpellets

S3

milomeel

S3

moutkiempellets

S3

negerzaadpellets

S3

negerzaadschroot

S3

olijfpulppellets

S3

olijfschroot

S3

palmpitten

S5

palmpittenpellets

S3

palmpittenschilfers

S2

palmpittenschroot

S3

palmpittencakes

S3

peanuthullpellets

S3

pine-applepellets

S3

pollardpellets

S3

raapzaadpellets

S3

raapzaadschroot

S3

ricehullpellets

S3

ricehuspellets

S3

ricebran

S1

roggemeel

S1

roggepellets

S3

safflowerzaadpellets

S3

safflowerzaadschroot

S3

salseedextractionpellets

S3

salseedschroot

S1

sesamzaadpellets

S3

sesamzaadschroot

S3

shearnutmeel

S2

shearnutschroot (vochtgehalte 10%)

S2

soiulacpellets

S3

sorghumzaadpellets

S3

sojapellets

S3
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Dolomiet

Erts

sojachips

S3

sojameel

S3

sojaschroot

S3

splentgrainpellets

S3

suikerbietenpulppellets

S3

suikerrietpellets

S3

sweetpotatopellets

S3

tapiochips

S1

tapiocabrokjes

S1

tapiocapellets, hard

S3

tapiocapellets, natives

S1

tarwemeel

S1

tarwepellets

S3

theepellets

S3

tucumschroot

S3

veevoederpellets

S3

zonnebloemzaadpellets

S3

zonnebloemzaadschroot

S3

brokken

S5

gemalen

S1

amarilerts, brokken

S5

chroomerts

S4

ijzererts (zie IJzererts)
kopererts

S4

looderts

S2

mangaanerts, opslag

S5

mangaanerts, laden lossen

S4

tantalieterts

S4

titaanerts (zie Titaan)
zinkblende

S4

Ferrochroom, brokken

S5

Ferrofosfor, brokken

S5

Ferromangaan, brokken

S5

Ferrosilicium, brokken

S3

Fosfaat

gehalte vrij vocht >4 gew%

S4

gehalte vrij vocht <1 gew%

S1

Gips

S3
gipsstof grof (vochtgehalte 33,5%)

S2

Glasafval
Graan

S5
boekweit

S3

gerst (vochtgehalte 4,2%)

S3

gort

S3

haver

S5
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haverscreenings

S3

kaficorn

S3

lijnzaadscreenings

S3

maïs

S3

milicorn

S3

mout

S3

raapzaadscreenings

S3

ricehusk

S3

rogge

S3

rijst

S5

sojagrits

S3

sorghumzaad

S3

tarwe

S3

Graniet

S2

Grind
Grof toeslagmateriaal voor de betonmortel en betonproductenindustrie (waaronder grind, lytag, kalksteen, lava,
granulaat)
Grond

licht verontreinigde grond (vochtgehalte 4,5%)

S4

leemgrond (vochtgehalte 3,6%)

S2

veengrond (vochtgehalte 50%)

S4

veengrond (vochtgehalte 60%)

S5

Hoogovenslakken

S4
slakken (vochtgehalte 0,2%)

S2

Huisvuil
IJzererts

S5

..
Beeshoek, fijn erts, opslag

S5

Beeshoek, fijn erts, laden en lossen

S4

Beeshoek, stuk erts, opslag

S5

Beeshoek, stuk erts, laden en lossen

S4

Bomi Hill, stuk erts

S4

Bong Range pellets, opslag

S5

Bong Range pellets, laden en lossen

S4

Bong Range concentraat, opslag

S4

Bong Range concentraat, laden en lossen

S5

Braz. Nat. erts

S4

Carol Lake pellets, opslag

S5

Carol Lake pellets, laden en lossen

S4

Carol Lake concentraat, opslag

S4

Carol Lake concentraat, laden en lossen

S5

Cassinga, fijn erts

S4

Cassinga, stuk erts, opslag

S5

Cassinga, stuk erts, laden en lossen

S4

Cassinga pellets

S5

Cerro Bolivar erts

S4
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Coto Wagner erts, opslag

S5

Coto Wagner erts, laden en lossen

S4

Dannemora erts

S4

El Pao, fijn erts

S4

Fabrica pellets, opslag

S5

Fabrica pellets, laden en lossen

S4

Fabrica Sinter Feed

S5

Fabrica Special pellet ore

S5

F’Derik Ho

S4

Fire Lake pellets, opslag

S5

Fire Lake pellets, laden en lossen

S4

Grängesberg erts

S4

Hamersley Pebble, opslag

S5

Hamersley Pebble, laden en lossen

S4

llmeniet erts

S5

Itabira Special sinter feed

S5

Itabira Run of Mine, opslag

S5

Itabira Run of Mine, laden en lossen

S4

Kiruna B, fijn erts

S5

Kiruna pellets, opslag

S5

Kiruna pellets, laden en lossen

S4

Malmberg pellets

S5

Manoriver Ho

S4

Menera, fijn erts

S5

Mount Newman pellets

S4

Migrolite

S4

Mount Wright concentraat, opslag

S4

Mount Wright concentraat, laden en lossen

S5

Nimba, fijn erts

S5

Nimba erts

S4

Pyriet erts

S4

Robe River, fijn erts, opslag

S5

Robe River, fijn erts, laden en lossen

S4

Samarco pellets, opslag

S5

Samarco pellets, laden en lossen

S4

Sishen, stuk erts, opslag

S5

Sishen, stuk erts, laden en lossen

S4

Sishen, fijn erts, opslag

S5

Sishen, fijn erts, laden en lossen

S4

Svappavaara erts

S4

Svappavaara pellets

S4

Sydvaranger pellets, opslag

S5

Sydvaranger pellets, laden en lossen

S4
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Tazadit, fijn erts, opslag

S5

Tazadit, fijn erts, laden en lossen

S4

Kalkzout
Kalk

S5
brokken

S5

gemalen

S1

Kalkzandsteen (fijne fractie, droog)

S3

Kalkzandsteen granulaat

S3

Kattenbakkorrels

vochtgehalte 0,2%

S3

Klei

bentoniet, brokken

S3

bentoniet, gemalen

S1

chamotte klei, brokken

S4

chamotte klei, gemalen

S1

kaoline (China)klei, brokken

S3

kaoline (China)klei,gemalen

S1

bruinkool, briketten

S4

poederkolen

S1

kolen vochtgehalte > 8%

S4

kolen vochtgehalte < 8%

S2

antraciet

S2

ammonsulfaatsalpeter

S3

diamfosfaat

S1

dubbelsuperfosfaat, poeder

S1

dubbelsuperfosfaat, korrels

S3

kalkammon-salpeter

S3

nitraat meststof (vochtgehalte < 0,2%)

S1

nitraat meststof vermalen (vochtgehalte < 0,2%)

S1

tripelsuperfosfaat, poeder

S1

zwavelzure ammoniak

S3

Kolen

Kunstmest

Kyaniet
Metallisch slijpstof

S4
vochtgehalte 0,6%

S1

Metselpuin

S5

Nepheline

S3

Olivin steen

S4

Ongebluste kalk

S1

Peulvruchten

bonen

S3

erwten

S3

guarsplit

S3

linzen

S3

lupinezaad

S3

paardebonen

S3

sojabonen

S3

sojabeanhusk

S3

sojascreenings

S3
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wikken

S3

Piekijzer
Puin

S4
gebroken schoon/gemengd

S5

Puingranulaat

S5

Pyrietas
Polymeerprodukten

S2
kunststofpoeder

S1

Potas

S3

Puimsteen

S5

Roet

S1

Schroot, ferrometaal met een belangrijke mate van roestvorming

S4

Sillimaniet

S5

Sintels, slakken

S4

Sintermagnesiet

S3

Soda

S3

Suiker

S5

Talk

gemalen

S1

gebroken

S3

ilmeniet

S5

rutiel

S3

rutielzand

S3

rutielslakken

S5

Tapioca (zie Derivaten)
Titaan

Toonaarde (zie Aluinaarde)
Ureum

S3

Vanadiumslakken

S4

Veltspaat
Vermiculiet

Vliegas

S5
brokken

S3

gemalen

S1

vochtgehalte < 1%

S2

Vloeispaat

S5

Wolastonie

S5

Wegenzout
Zaden en aanverwante
produkten

S5
darizaad

S3

kanariezaad

S5

kardizaad

S3

koolzaad

S3

lijnzaad

S5

maanzaad

S5

millietzaad

S5

mosterdzaad

S5

negerzaad

S5

paricumzaad

S3
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Zand

raapzaad

S5

safflowerzaad

S5

sesamzaad

S5

tamarinzaad

S3

zonnebloemzaad

S5

fijn zand

S2

grof zand (waaronder beton-, metsel- en filterzand voor de betonmortel en
betonproductenindustrie)

S4

olivin zand

S4

rutielzand (zie Titaan)
speelzand (grof zand, vochtgehalte 2,5%)

S4

zilverzand (vochtgehalte 2,0%)

S4

zilverzand (vochtgehalte 3,8%)

S5

zirconzand

S3

Zwaarspaat
Zwavel

S5
grof

S4

fijn

S1

Bijlage 1 [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
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Bijlage 2
Lijst met grote oppervlaktewaterlichamen*, die met het oog op het lozen geen bijzondere
bescherming behoeven per beheerder
1

Hoogheemraads chap Ams tel Gooi en Vecht

A bc oudermeer
Bijleveld
Bullewijk, Waver
Gaas p
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Gein
Grac hten en boezemwateren A ms terdam
Grote Heijcop
Heinooms vaart, Geer, Kerkvaart en
Danne
Heuls loot
Holendrec ht en A ngs tel (A bcoudeLoeners loot)
Karnemelksloot
Kromme M ijdrecht en Grec ht
M uidertrekvaart
Naarder V estinggrachten
Naardertrekvaart
Nieuwe Wetering
O ude Waver
Ringvaart Waterschap Groot-Mijdrecht en Geuzens loot
Smalwees p
Wees pertrekvaart
2 Winkel
3
4

Hoogheemraads chap De Stichts e Rij nlanden

Bijleveld
C as pergauws e Wetering
Dubbele Wiericke
Enkele Wiericke
Galec opper Wetering
Haarrijn
Haks wetering
Gekanaliseerde Hollandse IJssel
Kromme Rijn
Kruis vaart
Leids che Rijn
M aalvliet de Keulevaart
M aalvliet de Koekkoek
M aalvliet de P leyt
M aalvliet voor gemaal Bijleveld
M aalvliet gemaal de T ol (Machine wetering de T ol)
M erwedekanaal (benoorden de Lek)
Nieuwe Grac ht
O ude Rijn
V aartsche Rijn en O ude Gracht
Zilveren s chaats Utrecht
5
6

Hoogheemraads chap Hollands Noorderkwartier

Balgzandkanaal
Beems terringvaart
Buitenhaven Sc hardam
Buitenhaven van Enkhuizen
Buitenlinie Gracht
Buitenwaterloop Aagtdorperpolder
Buitenwaterloop gemaal De Kampen
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Buitenwaterloop gemaal De Leyen
Buitenwaterloop Groeterpolder
Buitenwaterloop van de Kos tverlorenpolder
De Kolk
De Rijd
Den O eversche Vaart
Geul door de Zuiderhaven van Den O ever
Egalementsloot
Fortgrac ht fort Dirksz. A dmiraal
Fortgrac ht fort Erfprins
Fortgrac ht fort Wes toever
Gat van de M eer bij A kkersloot
Gouwzee en haven van M onnickendam
Groote Sloot
Haven melkfabriek te Lutjewinkel
Haven van A venhorn
Haven van Sc hagen
Haven van Uitgeest
Haven wes toever en Spoorweghaven te Den Helder
Havens van Den Helder
Helders Kanaal
Hoogovenkanaal en Hoogovenhaven
Houtvaart
I ndus triehaven
Johan van Has s eltkanaal (oost)
Kanaal A lkmaar (O mval) – Kolhorn
Keelgrac ht of Fortgracht fort O ostoever
Knollendammervaart
Koopvaarders binnenhaven
Krabbendammervaart
Kromme Gouw
M aritieme Binnenhaven en A fsluitingskanaal
M arkervaart en Kogerpolderkanaal
M olensloot of O udevaart
Nieuwlanders ingel
Noordhollandsch Kanaal
O os ter Egalementsloot
O os terhaven en V erlengde O osterhaven
O os terveersloot
O udburgervaart
O ude Haven van Enkhuizen
P arallelsloot zandwinplas Dirkshorn
P urmerringvaarten
Ringvaart van de Sc hagerwaard
Ringvaart van de Koogpolder
Ringvaart Wijde Wormer
Sc arpetten (Groot en Klein)
Sc heidingsvliet
Sc hermerringvaart
Slootvaart
Spoorweghaven en Buys haven te Enkhuizen
Spoorweghaven te Den Helder
Stads grachten ’De Sc hooten’
Stads wateren Nieuw Den Helder
Stinkevuil of P urmer Ee
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’t Zwet
T rekvaart van Het Sc houw naar M onnickendam
Uitwatering van de Broekermolen
Uitwateringskanaal Geestmerambacht
Urs emmervaart
V an Ewijc ksvaart en Boezem van de Zijpe
V eers loot bij Dirkshorn
V eers loot of Sc hermersloot
V erbindingssloot Noordhollands Kanaal
V uile Graft
Waardkanaal
Waterloop van de Zuurvens polder
Werkhaven Spaans en
Wes ter Egalementsloot
Wieringerwerfvaart
Wijzend
Zandwinplas Dirkshorn
Zeddegat
Zijkanaal D en Nauernas che V aart
Zijkanaal E (Noordzeekanaal)
Zuiderhaven te O udeschild
7 Zwaaihaven
8
9

Hoogheemraads chap van Delf land

C oolhaven
Delfs havense Sc hie
Havengebied Delfshaven te Rotterdam
P olderwatering
Sc hiedamse Schie van C oolhaven tot aan Sc hie -Schiekanaal
10 Stads wateren van Sc hiedam
11
12 Hoogheemraads chap van Rij nland
A arkanaal, Leidse V aart en Drec ht
Does en omliggende kanalen
Gouwe en oos telijk deel O ude Rijn
Noordelijk deel Ringvaart Haarlemmermeer
O os telijk deel Ringvaart Haarlemmermeer
Spaarne, M ooie Nel en Liede
T rekvaart s ysteem
V liet, Rijn-Schiekanaal, O ude Rijn tot uitwatering Katwijk met uitzondering van de s ingels in Leiden
en een gedeelte van de Haarlemmertrekvaart
Wes telijk deel Ringvaart Haarlemmerrmeer
13
14 Hoogheemraads chap van Schieland en de Krimpenerwaard
Noorderkanaal, Rotte, Boezemsingel
Ringvaart ZP P, Hennipsloot
V aart Bleiswijk
15
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16 Waters chap Aa en Maas
A a benedens trooms V eghel tot Den Bos ch
A a door s tedelijk gebied Veghel
A a van Gemert tot V eghel
Dieze
Drongelens Kanaal
Eindhovens Kanaal
V erbindingskanaal in het Bossche V eld
Gekanaliseerde Dieze, Zuid-Willemsvaart
Haven Noord of Burgemees ter van V eldhuizenhaven
Hertogs wetering, Grave tot O ssermeer
Hoefgraaf
I ndus triehaven te Helmond
I ndus triehavens ’s -Hertogenbosch
Konings vliet
Kraaijenbergse P lassen
O s sermeer tot Gewande
O ude Zuid-Willemsvaart
Rietveldenhaven
Stads -Aa
Stads dommel
T eeffelensche Wetering
17 T ravers e door Helmond
18
19 Waters chap Brabants e Delta
A a of Weerijs
Bovenmark
De Baak (onderdeel Kruis landse Kreken)
De Beek (onderdeel Kruis landse Kreken)
Dintel
Donge
Gat van den Ham
Haven Roos endaal
Kerkvaart en C apelsche Haven
M arkkanaal
M ark-Vliet kanaal
M ark
O ude Leij benedenstrooms van de kruis ing met de N28 2 (O ude Rijksweg)
O ude M aasje
Roode vaart ten noorden van Zevenbergen.
Singels Breda
Steenbergs e Haven
Steenbergs e Vliet
V loedspui en Haven van Hooge Zwaluwe
Waalwijks e Haven
Zuiderafwateringskanaal
20
21 Waters chap De Dommel
A fwaterings kanaal Dommel
Beatrixkanaal
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Dommel
Eindhovens Kanaal
Es s che Stroom
Groote A a
Nieuwe Leij
V oortse Stroom
Wilhelminakanaal (A a en M aas tot Brabantse Delta)
22 Waters chap Groot Salland
Ganzendiep, Goot en Sc heepvaartgat
Havens Deventer
Stads grachten en havens te Zwolle
V ec ht, vanaf s tuw V ec hterweerd tot het Zwarte Water
V enerietekanaal
23 Waters chap Hollands e Delta
Boezemvliet
Devel
Haven van Brielle
Haven te Spijkenisse
Haven van Strijen
Havens van M iddelharnis
Jac hthaven van Zwartewaal
Kanaal door V oorne
Koopvaardijhaven te Hellevoetsluit
Sc heepvaart-/Voedingskanaal
24 Zuiderdiep
25
26 Waters chap Hunze en Aa’s
A G Wildervanckkanaal
A lteveerkanaal
B.L. T ijdens kanaal
Bourtangekanaal
De V aart
Dreefleiding
Eems kanaal
Havenkanaal
Kanaal V eendam - M usselkanaal
M untendammerdiep
M us sel A a kanaal
M us selkanaal
Noord Willemskanaal
O os terdiep
O os terhornhaven
O os terhornkanaal
P ekel A a
P ekelerhoofddiep
Rens el
Ruiten A a kanaal
Sc holtenskanaal
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Stads kanaal
T er A pelkanaal
T ermunterzijldiep
Wes terwolds e A a van Klein Ulsda tot en met Nieuw Statenzijl
Wins c hoterdiep
27
28 Waters chap Noorderzij lves t
A duarderdiep
Bierumermaar
Boterdiep
Dams terdiep
Delthe
Dwars diep
Eendrac htskanaal
Eenumermaar
Enumatilster M atsloot
Gave
Gars thuistermaar
Godlinzermaar
Gravelandsewijk
Groote T jariet
Groeve-Noord
Groote Diep
Groote Heekt
Grote M as loot
Hoendiep
Hoerediep
Hoorns evaart
Houwerzijls tervaart
Huns ingokanaal
Jonkers vaart
Kanaal Baflo
Klievemaar
Kloos terlagemaar
Kolonievaart
Kommerzijlsterdiet
Kommerzijlsterrijte
Konings diep
Krewerdermaar
Kromme Raken
Langs - of Wolddiep
Leeks terhoofddiep
Leermens termaar
Leimaar
Lettelberterdiep
Lieversediepje
Lindt
Lops terWijmers
Los dorpstermaar
Lus tigemaar
M ens ingeweer
M ens ingeweersterloopdiep
M unnikesloot
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Nieuwe Diep
Niezijlsterdiep
O ldehoofsch kanaal
O mgelegde Eelderdiep
O os tervoortsediep
O ude A e
O ude Wijk
O ude Wijmers
P eizerdiep
P eizer Schipsloot
P ieterbuurstermaar
P oeldiep
Ras querdermaar
Reitdiep
Rodenerwolder Sc hipsloot
Rodervaart
Sauwerdermaar
Spijks termaar
Stits werdermaar
Uitwierdermaar
V an Starkenborghkanaal
Warffumermaar
Warfhuis terloopdiep
Wes terwijtwerdermaar
Wes teremdermaar
Wets ingermaar
Wins umerdiep
V eenhuizerkanaal
V erbinding-Heekt
V is maar
Zes de wijk
Zijldijkstermaar
Zuidwending
29
30 Waters chap Rees t en Wieden
Beilervaart
Drents che Hoofdvaart
Haven van V ollenhove
Hoogeveens che Vaart, V erlengde Hoogeveensche V aart
Linthors t Homankanaal
M allegat
M eppelerdiep
31 O ranjekanaal
32
33 Waters chap Regge en Dinkel
Linderbeek
Lateraalkanaal
Borns c he Beek
Els beek
Kanaal A lmelo-De Haandrik
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34
35 Waters chap Rij n en I Js s el
A as trang
Barc hems e V eengoot
Bolks beek
Didams e Wetering
Dommerbeek
Eefs e Beek en M olenbeek
Els beek
Grote Waterleiding
Keizers beek
M eibeek / Nieuwe Waterleiding
O os terwijkse V loed
O ude I Jssel
O ude Sc hipbeek
Stroomkanaal Hackfort
V ierakkerselaak
36 Wehls e Beek
37 Wijde Wetering en Zevenaars e Wetering
38 Zuidelijk A fwateringskanaal
39
40 Waters chap Rivierenland
Linge (mond Kanaal van Steenenhoek tot Boven M erwede)
M erwede kanaal
41 Haven te V ianen
42
43 Waters chap Scheldes tromen
Havens van M iddelburg, ten zuid-oosten van het Kanaal door Walc heren
Kanaal door Walc heren vanaf V lissingen tot V eere, met uitzondering van de bebouwde kom van
M iddelburg
M as sagoedhaven
Noorderkanaalhaven
T oeleidingskanaal Oostsluis/Oostbuitenhaven
Zevenaarhaven
44
45 Waters chap Vallei en Veluwe
A rkervaart en haven van Nijkerk
De Grote Wetering
De O ude I Jssel bij Zutphen
De V eluws e Wetering
De Waa in Hattem
Eem en havens van A mers foort
Haven Harderwijk
Havenkanaal Elburg
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Het A peldoorns kanaal
Noordermerkkanaal
Stads gracht Elburg
T oegangs geul en Lorentzhaven te Harderwijk
T oevoerkanaal en Uitvliet (bij T erwolde)
Uitvliet Gelderse grac ht
Uitvliet Polder Hattem
V alleikanaal
46
47 Waters chap Velt en Vecht
Binnengrac ht (wes telijk deel)
Bladders wijk (O ranjekanaal) en Bargermeerkanaal
C oevorden-Vechtkanaal
Kanaal A lmelo-De Haandrik (O verijsselsch Kanaal)
Rees t en Wieden O ost, regionale kanalen
V elt en V echt, kanalen
V erbindingskanaal en Buitengracht te Coevorden
48 Waters chap Zuiderzeeland
C reilervaart
Es pelervaart
Hoge Dwars vaart
Hoge V aart
Kampers luisvaart
Kuindervaart
Lage Dwars vaart
Lage V aart
Lars ervaart
Leemvaart
Lems tervaart
Luttelgeestervaart
M arknesservaart
Nagelervaart
O os tervaart
Ruttens evaart
Sluis vaart
Swiftervaart
Urkervaart
Zuidervaart
Zwols e V aart
49 Wetters kip Frys lan
1 e I ndus triehaven
2 e I ndus triehaven
A fvoerkanaal
A kkrumerrak
Bakhuizervaart
Biggemar
Blauwhuis teropvaart
Blijaervaart
Boks leat
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Boks umer Zool
Bols wardertrekvaart
Bols wardervaart
Bonkes loot
Bos ks leat
Brandeburevaart
Brandemeer
Broere Sloot
Buitendijksche Hoofdvaart
Burmanias loot
C ornjumervaart
De Baai
De Bliken
De Boarn
De Drait
De Ee
De Geeuw
De Greuns
De Grote P otten
De Haven
De Lauwers
De Lits
De Luts
De P otmarge
De Rijd
De Swadde
De T ijnje
De Zwemmer
De Zwette
Diepe Dolte
Dieps loot
Dijgrac ht
Dijkvaart
Doezumertoc ht
Dokkumer Ee
Dokkumerdiep
Dokkumergrootdiep
Dolte
Drac hts tervaart
Drogge Dolte
Dwars meer
Dwars ried
Exmorravaartje
Fammegat
Fammens rakken
Foudgumervaart
Franekervaart
Gaas tmeer
Geeuw
Goengahus tersleat
Gooyumervaart
Graft
Greft
Grietmansrak
Groote Brekken
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Groote Gaas tmeer
Groote Zijl roede
Grote Sluis
Haan’s Krite
Haiemer Dolte
Haklands hop
Hallumertrekvaart
Harlingervaart
Hartwerdervaart
Haven
Heafeart
Heegervar
Heerengrac ht
Heerens loot
Heerenwegs tervaart
Heidens chapstervaart
Heloma of Jonkers vaart
Hennaarderopvaart
Hens huister Deel
Het Diep
Het Diepe Gat
Het Ges
Het Hop
Het Nieuwe Kanaal
Het O uddeel
Het O udhof
Het V ar
Het V liet
Hofmeer
Hollegracht
Holwerdervaart
Hors ae
Hors eweg
Houkes loot
Houtvaart
I ds kenhuistervaart
I dzegas ter P oel
I ndijk
I t Swin
Jaanvaart
Jac hthavenkanaal
Jans s leat
Jels umervaart
Jels umervaart
Jeltesloot
Johan Fris o Kanaal
Jongebuurs tersleat
Jorwerdervaart
Jous tervaart
Jutrijpervaart
Kalkhaven
Keizers gracht
Kerks loot
Kips loot
Kleine Zijlroede
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Koevordermeer
Kollumerkanaal
Koude M aag
Koudumervaart
Kromme Grou
Kromme I e
Kromme Knjilles
Kromme Sleat
Kroonduikers vaart
Kruis water
Kuikhorns tervaart
Langdeel
Langs taarte P oel
Leijenpoel
Leijens loot
Lems terrijn
Lijkvaart
Linde
Lollumervaart
Louwe P oel
Lutkewierumer-opvaart
M antgumervaart
M ars sumervaart
M einesleat
M elkvaart
M oddergat
M odderige Bol
M olendraai
M urk
Nauwe Galle
Nauwe Geeuw
Nauwe Greuns
Nauwe Larts
Nauwe Wijmerts
Neare Golle
Nieuwe Diep
Nieuwe Drait
Nieuwe Dwars kanaal
Nieuwe Heerenveens e kanaal
Nieuwe Kanaal
Nieuwe V aart
Nieuwe Zwemmer
Nije Sans leat
Nijegaastervaart
Nijhuizemervaart
Nonnegat
Noordbroeks tervaart of S
Noorder Ee
Noordergrac ht
Noordwoldervaart
O os terbrugsloot
O os terse Hei
O os terwierumeroudvaart
O ud Dokkumerdiep
O uddiep
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O ude Drait
O ude Geeuw
O ude Harlingervaart
O ude M eer
O ude Ried
O ude V aart
O ude weg
P eans ter I e
P ier C ristiaansloot
P ikmeer
P ingjumervaart
P iter Jehannes gat
P ols leat
P otmarge
P rins engracht
P rins enwijk
P rins es M argrietkanaal
Rien Sluis
Rijperkerkstervaart
Rijs tervaart
Rjoc hte Grou
Rogs loot
Rozengrac ht
Sans leat
Sc hars terrijn
Sc heens loot
Sc hips loot
Sc hoterlandse C ompagnonsvaart
Sexbierumervaart
Singel
Sitebuors ter I e
Slac htegat
Sminkevaart
St. Jac obs vaart
Steggerdavaart
Stiens ervaart
Stroobos sertrekvaart
Stroomkanaal
T erherns ter Djip
T erherns ter Mar
T erkaplesterpoelen
T ers oalster Zijlroede
T ienesloot
T ietjerkstervaart
T jonger of Kuinder
T rekvaart
T s jaerderfeart
T wizelerfeart
T zummarumervaart
Ulekrite
V aart van St. Nicolaasga
V alomstervaart
V an Harinxmakanaal, Lange M eer
van P anhuijs kanaal
V lakke Brekken
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V liet
Wartens ter Wiid
Weidumervaart
Welle
Wels rijpervaart
Wergeas terfeart
Wes terdijksvaart
Wes terse Hei
Wielhals
Wijddraai
Wijde Ee
Wijde Sloot
Wijde Wijmerts
Wijmerts
Wijtgaards tervaart
Wirdumervaart
Witakkersvaart
Witmars umervaart
Workumertrekvaart
Woudmans diep
Wouds enderrakken
Woudvaart
Wyns ervaart
Zandrak
Zandvaart
Zijldiep
Zijlroede
Zijls terrijd
Zijltjessloot
Zools loot
Zuidens stervaart
Zuider Ee
Zwettehaven

Rijkswaterstaat**
Naam waterlic haam KRW

Nr. Waterlichaam KRW

Waddenzee

NL81_1

M erwedekanaal

NL14 7

Hollandsche I Jssel

NL14 10

Waddenzee

NL81 1

Eems -Dollard

NL81_2

Eems -Dollard Kus t

NL81_3

Waddenzee vas telandskust

NL 81 10

A RK Betuwepand

NL86_5

A ms terdam-Rijnkanaal Noordpand

NL86_6

Noordzeekanaal

NL87_1
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A ntwerps kanaal pand

NL89_antwknpd

Grevelingenmeer

NL89_grevlemr

Kanaal Zuid Beveland

NL89_kandzbvld

Kanaal T erneuzen Gent

NL89_kantnzgt

O os terschelde

NL89_oostsde

Baths e Spuikanaal

NL89_spuiknl

V eers e meer

NL89_veersmr

V olkerak

NL89_volkerak

Wes terschelde

NL89_wes tsde

Zoommeer/Eendracht

NL89_zoommedt

Zwin

NL89_zwin

M idden Limburgse en Noord Brabantse kanalen

NL90_1

Bedijkte M aas

NL91BM

Bovenmaas

NL91BO M

Grens maas

NL91GM

Julianakanaal

NL91JK

M aas -Waalkanaal

NL91MWK

Zandmaas

NL91ZM

I Js selmeer

NL92_IJSSELMEER

Ketelmeer + V os semeer

NL92_KETELMEER_VOSSEMEER

M arkermeer

NL92_MARKERMEER

Randmeren-O ost

NL92_RANDMEREN_O OST

Randmeren-Zuid

NL92_RANDMEREN_ZUID

Zwartemeer

NL92_ZWARTEMEER

Nederrijn/Lek

NL93_7

Waal, Bovenrijn

NL93_8

I Js sel

NL93_IJSSEL

T wentekanalen

NL93_TWENTHEKANALEN

Haringvliet oos t, Hollandsch Diep

NL94_1

Brabants e Biesbosch, A mer

NL94_10

Haringvliet wes t

NL94_11

Dorts che Biesbosch, Nieuwe M erwede

NL94_2

Beneden M erwede, Boven M erwede, Sliedrechtse
Bies bosch, A fgedamde Maas Noord

NL94_3

O ude M aas (bovens trooms Hartelkanaal), Spui,
Noord, Dordts che Kil, Lek

NL94_4

Benedenmaas ,

NL94_5

Bergs c he Maas

NL94_6

Nieuwe M aas , O ude Maas (benedenstrooms
Hartelkanaal)

NL94_8
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Nieuwe Waterweg, Hartel -, C aland-, Beerkanaal

NL94_9

Zeeuws e kus t (kus twaterdeel)

NL95_1A

Zeeuws e kus t (territoriaal waterdeel)

NL95_1B

Noordelijke Deltakust (kustwaterdeel)

NL95_2A

Noordelijke Deltakust (territoriaal waterdeel)

NL95_2B

Hollandse kust (kus twater)

NL95_3A

Hollandse kust (territoriaal water)

NL95_3B

Waddenkus t (kus twater)

NL95_4A

Waddenkus t (territoriaal water)

NL95_4B

Eems kus t (territoriaal waterdeel)

NL95_5B

M eppelerdiep

NL99_MEPPELERDIEP

Noordervaart (waterlichaamdeel P eelkanalen)

NL 99 P LK 01 4H

V ec ht – Zwarte Water

NL99_VechtZwarteWater

* Ook voor zover niet expliciet aangegeven worden onder deze oppervlaktewaterlichamen
eveneens de aanliggende zij kanalen en de aanliggende havens met de toeleidende kanalen
vers taan.
50 ** Voor de namen van de waterlichamen is gebruik gemaakt van de naamgevin g en
nummering van de Kaderrichtlij n water.
Toelichting
Sinds de inwerkingtreding van het A c tiviteitenbesluit en de -regeling in 2008 is de lijst met grote
oppervlaktewaterlichamen die met het oog op het lozen geen bijzondere bes cherming behoeven
niet meer gewijzigd. Dit terwijl pas eind 2009 de deelstroomgebied beheerplannen voor de
Kaderric htlijn water gereed waren. I n deze plannen zijn kwaliteitsdoelstellingen voor waterlichamen
benoemd. Daaraan zijn maatregelenprogramma’s gekoppeld die op Europees niveau getoetst
worden. A c tualisatie van deze lijst aan de deelstroomgebied beheerplannen is daarom gewens t.
Een aantal waters chappen heeft daarnaast de door haar eerder gebruikte c riteria voor het
s electeren van oppervlaktewaterlichamen die geen bijzondere bescherming behoeven
heroverwogen. O ok is de gelegenheid te baat genomen de lijst aan te pas sen aan ommissies en
redac tionele punten. T evens hebben er fus ies plaatsgevonden van waters chappen, dat leidt ertoe
dat de lijs ten van de opgenomen wateren voor deze waters c happen zijn s amengevoegd. Hieronder
wordt per beheerder kort aangegeven welke aanpas singen zijn doorgev oerd.
51. Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht:
52. A anpassingen in verband met het waterbeheerplan en het maatregelenprogramma van het
hoogheemraads chap.
53.
54. Hoogheemraadschap van Ri j nland:
55. Heroverweging toegepaste c riteria: het emissiebeheerplan is nu gebruikt als leidraad in plaats
van de eerder gehanteerde c riteria uit het Bouws toffenbesluit die bij nader inzien niet goed
toepas baar bleken voor de afweging of een water wel of geen bijzondere bes cherming nodig heeft.
Daardoor bevatte de lijst een aantal kwets bare wateren, zoals de Nieuwkoops e Plassen, welke een
Natura 2000 gebied en een geprioriteerd waterlichaam zijn.
56. O missies en redactionele punten: naamgeving en begrenzing van de lijst kwam niet overeen
met de KRW waterlic hamen. Dit is nu aangepas t.
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57.
58. Waterschap Brabantse Del ta:
59. Heroverweging toegepaste c riteria: uitbreiding van de lijst vanwege het invoeren van het
uitgangs punt dat het moet gaan om wateren waarbij het minimale maanddebiet (langjarig
gemiddeld) in die wateren minimaal 0,25 m³/s bedraagt of dat de wateren een breedte van meer
dan 30 m hebben.
60.
61. Waterschap Hunze en Aa’s:
62. O missies en redactionele punten: in de vorige lijst waren alleen de boezemkanalen
opgenomen. Deze lijs t is uitgebreid met de overige kanalen en aangepas t met de juis te
benamingen van de boezemkanalen.
63.
64. Waterschap Noorderzi j l vest:
65. Redac tionele punten: er zijn een aantal redac tionele wijzigingen in de lijst uitgevoerd.
Heroverweging toegepaste c riteria: het Lauwers m eer en het Leekstermeer met de func tie
zwemwater worden om die reden van de lijs t afgehaald.
66.
67. Waterschap Peel en Maasvallei:
68. Heroverweging toegepaste c riteria: in verband met de s pec ifiek ec ologische func tie zijn de
Neerbeek en de Niers van de l ijst afgevoerd. O ok de Helenavaart is van de lijst gehaald in verband
met het lage debiet en het feit dat de vaart deel uitmaakt van het wateraanvoersysteem.
69. De M aas plassen-Heel, waarmee bedoeld wordt de Lange V lieter en Fas e B, zijn van de lijs t
gehaald omdat deze dienen als water voor de bereiding van drinkwater.
70. O missies en redactionele punten: De indus triehaven Venlo en het Julianakanaal, Bergsche
M aas en A mer s tonden ten onrechte bij het Waterschap genoemd op de lijs t, omdat het
rijks wateren zi jn.
71.
72. Waterschap Ri j n en IJssel :
73. A anpassingen in verband met het waterbeheerplan en het maatregelenprogramma van het
hoogheemraads chap: in verband daarmee zijn zowel een aantal wateren toegevoegd als van de
lijs t verwijderd.
74.
75. Waterschap Schel destromen:
76. Fus ie van waters chappen: Waterschap Scheldestromen is een fus ie van de waters chappen
Zeeuws e Eilanden en Zeeuws -Vlaanderen. O m die reden zijn de lijsten s amengevoegd.
77.
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78. Waterschap Val l ei en Vel uwe:
79. Fus ie van waters chappen: Waterschap Vallei en Eem en Waters chap V eluwe zijn gefus eerd tot
het nieuwe Waters c hap Vallei en V eluwe. O m die reden zijn de lijsten s amengevoegd.
80.
81. Waterschap Vel t en Vecht:
82. A anpassingen in verband met het waterbeheerplan en het maatregelenprog ramma van het
hoogheemraads chap: in verband daarmee zijn zowel een aantal wateren toegevoegd als van de
lijs t verwijderd.
83.
84. Waterschap Zui derzeel and:
85. A anpassingen in verband met het waterbeheerplan en het maatregelenprogramma van het
hoogheemraads chap: de lijst is aangepast aan het waterbeheerplan 2010 –2015 waarin de
gebruiks functies en gebruiksdoelen voor oppervlaktewaterlichamen zijn opgenomen. Deze
gebruiks functies en doelen worden voor lozingen vertaald naar kwets bare en niet kwets bare
oppervl aktewateren. De uit de lijst ges chrapte wateren hebben in het waterbeheerplan de func tie
bijzondere waterkwaliteit (kwets baar oppervlaktewater) en worden om die reden van de lijs t met
grote oppervlaktewaterlichamen geschrapt die geen bijzondere bescherming behoeven.
86. O missies: Daarnaast wordt een oppervlaktewaterlichaam, de Luttelgeestervaart aan de lijst
toegevoegd die per abuis in de vorige lijst niet is meegenomen.
Geen wijzigingen in de aangewezen oppervlaktewaterlichamen zijn doorgevoerd bij Rijkswa terstaat
en de volgende Hoogheemraadschappen en Waterschappen:
Hoogheemraads chap van Delfland
Hoogheemraads chap De Stichtse Rijnlanden
Hoogheemraads chap Hollands Noorderkwartier
Hoogheemraads chap van Sc hieland en de Krimpenerwaard
Waters c hap A a en M aas
Waters c hap De Dommel
Waters c hap Groot Salland
Waters c hap Hollandse Delta
Waters c hap Regge en Dinkel
Waters c hap Reest en Wieden
Waters c hap Rivierenland
Wetters kip Fryslan

453

Bijlage 3. Lijst met dierpathogenen
Virussen:
Naam ziekte
(Engelse benaming)

Gevoelig
e
diersoort
o.a.

Virus naam

Species

Genus

Subfamily

Familie

Inschali
ng 2008
dierpath
ogenen

* Runderpest
(Rinderpest)

Rundere
n

Rinderpest virus

Rinderpest
virus

Morbilliviru
s

Paramyxo
virinae

Paramyxo
viridae

4

* Mond- en
Klauwzeer (Foot and
mouth disease)

Varkens,
runderen
,
schapen

Foot-and-mouth
disease virus
(verschillende
typen)

Foot-andmouth
disease virus
(verschillende
typen)

Aphthoviru
s

Picornaviri
dae

4

* Klassieke
varkenspest (Hog
cholera, Classical
swine fever)

Varkens

Classical swine
fever virus/Hog
cholera virus

Classical
swine fever
virus

Pestivirus

Flavivirida
e

4

* Afrikaanse
varkenspest (African
swine fever)

Varkens

African swine
fever virus

African swine
fever virus

Asfivirus

Asfarvirid
ae

4

* Hondsdolheid
(Rabies)

Warm
bloedige
n

Rabies virus

Rabies virus

Lyssavirus

Rhabdovir
idae

3

3

* Virale
paardenencefalomyeli
tiden (Eastern and
western equine
encephalitis)

Paarden
, vogels

Eastern and
Western equine
encephalitis virus

Alphavirus

Togavirida
e

3
(in vivo:
33 )

3

* Virale
paardenencefalomyeli
tiden (Venezuelan
equine encephalitis)

Paarden

Venezuelan
equine
encephalitis virus

Venezuelan
equine
encephalitis
virus

Alphavirus

Togavirida
e

3
(in vivo:
3
3)

3

* Infectieuze anemie
(Equine infectious
anaemia)

Paarden

Equine infectious
anemia virus

Equine
infectious
anemia virus

Lentivirus

Retrovirid
ae

2

* Afrikaanse
paardepest (African
horse sickness)

Paarden

African horse
sickness virus

African horse
sickness virus

Orbivirus

Reovirida
e

3
(in vivo:
33 )

* Vesiculaire
stomatitis (Vesicular
stomatitis)

Paarden
,
runderen
,
varkens

Vesicular
stomatitis virus

Vesiculovir
us

Rhabdovir
idae

3

* Endemische
leukose bij runderen
(Enzootic bovine
leukosis)

Rundere
n

Bovine leukemia
virus

Bovine
leukemia
virus

Deltaretrovi
rus

Retrovirid
ae

2

* Teschener-ziekte,
besmettelijke
varkensverlamming

Varkens

Porcine
enterovirus 1

Porcine
teschovirus

Teschoviru
s

Picornaviri
dae

3

* Blaasjesziekte
(Swine vesicular
disease)

Varkens

Swine Vesicular
Disease Virus

Swine
Vesicular
Disease Virus

Enterovirus

Picornaviri
dae

4

* Ziekte van Aujeszky
(Aujeszky’s disease)

Varkens,
honden,
katten

Pseudorabies
virus

Suid
herpesvirus 1

Varicellovir
us

Herpesviri
dae

3

* Blauwtong
(Bluetongue)

Schapen
,
runderen

Bluetongue virus

Reovirida
e

3
(in vivo:
33 )

Orbivirus
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Orthoretro
virinae

Orthoretro
virinae

Alphaherp
esvirinae

2000/54
/EG
(humaa
n)

2

, geiten
* Pest van de kleine
herkauwer (Peste des
petits ruminants)

Kleine
herkauw
ers,
schapen
, geiten

Peste-des-petitsruminants virus

Peste-despetitsruminants
virus

Morbilliviru
s

* Rift Valley koorst
(Rift Valley fever)

Rundere
n,
schapen
, geiten

Rift Valley fever
virus

Rift Valley
fever virus

Phleboviru
s

* Schape- en
geitenpokken

Schapen

Sheeppox virus

Sheeppox
virus

Capripoxvir
us

* Nodulaire
dermatose (Lumpy
skin disease)

Rundere
n

Lumpy skin
disease virus

Lumpy skin
disease virus

Capripoxvir
us

* Enzoötische
hemorraghische
ziekte bij herten

Herkauw
ers

Epizootic
hemorrhagic
disease virus

* Vogelpest (Fowl
plague) subtype H1-4,
H6, H8-16

Vogels

Influenza A virus

* Vogelpest (Fowl
plague) subtype H5H7 Laag pathogeen

Vogels

* Vogelpest (Fowl
plague) subtype H5H7 Hoog pathogeen

Paramyxo
viridae

4

Bunyavirid
ae

3
(in vivo:
3
3)

Chordopo
xvirinae

Poxviridae

3

Chordopo
xvirinae

Poxviridae

3

Orbivirus

Reovirida
e

3
(in vivo:
33 )

Influenza A
virus

Influenzavir
us A

Orthomyx
oviridae

2

Influenza A virus

Influenza A
virus

Influenzavir
us A

Orthomyx
oviridae

2**

Vogels

Influenza A virus

Influenza A
virus

Influenzavir
us A

Orthomyx
oviridae

41

3

* Pseudo-vogelpest
(Newcastle disease)
ICPI > 0,7 of
meerdere basische
aminozuren aanwezig
in het F protein

Kippen,
pluimvee
, duiven

Avian
parainfluenza
virus 1

Newcastle
disease virus

Avulavirus

Paramyxo
virinae

Paramyxo
viridae

4

1

2

* Pseudo-vogelpest
(Newcastle disease)
ICPI < 0,7 or geen
basische aminozuren
aanwezig in het F
eiwit

Kippen,
pluimvee
, duiven

Avian
parainfluenza
virus 1

Newcastle
disease virus

Avulavirus

Paramyxo
virinae

Paramyxo
viridae

2

2

* Hemorragische
koortsen (Ebola,
Marburg)

Primaten

Marburgvirus/Ebo
lavirus

Filoviridae

4

4

* (Simian
immunodeficiency)

Apen

Simian
immunodeficiency
virus

Simian
immunodefici
ency virus

Lentivirus

Orthoretro
virinae

Retrovirid
ae

3

3

Primaten

Monkeypox virus

Monkeypox
virus

Orthopoxvi
rus

Chordopo
xvirinae

Poxviridae

3

3

* (Epizootic
haematopoietic
necrosis)

Vissen

Epizootic
haematopoietic
necrosis virus

Epizootic
haematopoiet
ic necrosis
virus

Ranavirus

Iridovirida
e

2

* Virale
hemorragische
septikemie (Viral
Haemorrhagic
Septicemia)

Vissen
(forellen)

Viral hemorrhagic
septicemia virus

Viral
hemorrhagic
septicemia
virus

Novirhabdo
virus

Rhabdovir
idae

2

* Infectieuze
hematopoïetische
necrose (Infectious
Hematopoietic
Necrosis)

Vissen
(Salmoni
den)

Infectious
hematopoietic
necrosis virus

Infectious
hematopoietic
necrosis virus

Novirhabdo
virus

Rhabdovir
idae

2

Vissen

Cyprinid

Cyprinid

Herpesviri

2

* Apenpokken

Koi Herpesvirus
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Paramyxo
virinae

3

infectie

(koi,
karpers)

herpesvirus 3

herpesvirus 3

* Infectieuze
zalmanemie
(Infectious Salmon
Anaemia)

Vissen
(zalm)

Infectious salmon
anemia virus

Infectious
salmon
anemia virus

Isavirus

Orthomyx
oviridae

2

Vissen

Spring viremia of
carp virus

Spring
viremia of
carp virus

Vesiculovir
us

Rhabdovir
idae

2

* Zwoegerziekte
(Maedi Visna)

Schapen
, geiten

Visna/Maedi virus

Visna/maedi
virus

Lentivirus

Orthoretro
virinae

Retrovirid
ae

2

* Caprine arthritis
encephalitis

Geiten,
andere
diersoort
en

Caprine arthritisencephalitis virus

Caprine
arthritis
encephalitis
virus

Lentivirus

Orthoretro
virinae

Retrovirid
ae

2

Hepatitis E
Hepatitis
splenomegalie
syndroom bij kippen

Varkens
(virus
genotyp
e 3) en
kippen

Hepatitis E virus

Hepatitis E
Virus

Hepevirus

Hepevirid
ae

2

Boosaardige
catarraal koorts
(Bovine malignant
catharral fever)

Rundere
n

Alcelaphine
herpesvirus 1

Alcelaphine
herpesvirus 1

Rhadinovir
us

Gammahe
rpesvirina
e

Herpesviri
dae

3

(Aleutian disease)

Nertsen

Aleutian mink
disease virus

Aleutian mink
disease virus

Amdovirus

Parvovirin
ae

Parvovirid
ae

3

(Chicken embryo
lethal orphan, Celo)

Pluimve
e
(kalkoen
en)

Fowl adenovirus
1 (CELO)

Fowl
adenovirus A

Aviadenovi
rus

Adenoviri
dae

2

Trilziekte (Avian
encephalomyelitis)

Kippen

Avian
encephalomyelitis
-like virus

Avian
encephalomy
elitis-like virus

Hepatoviru
s

Picornaviri
dae

2

Aviaire infectieuze
bronchitis (Avian
infectious bronchitis)

Kippen

Avian infectious
bronchitis virus

Infectious
bronchitis
virus

Coronavirid
ae

Coronaviri
dae

2

(Avian infectious
laryngotracheitis,
Gallid herpesvirus I)

Pluimve
e
(papega
aien)

Gallid herpesvirus
1

Gallid
herpesvirus 1

Iltovirus

Alphaherp
esvirinae

Herpesviri
dae

2

Aviaire leukose
(Avian leucosis)

Kippen

Avian leukosis
virus

Avian
leukosis virus

Alpharetrov
irus

Orthoretro
virinae

Retrovirid
ae

2

Pluimve
e,
exotisch
e vogels,
kippen

Avian
paramyxovirus 29

Avulavirus

Paramyxo
virinae

Paramyxo
viridae

2

Kippepokken (Fowl
pox)

Pluimve
e

Fowlpox virus

Fowlpox virus

Avipoxvirus

Chordopo
xvirinae

Poxviridae

2

Ziekte van Gumboro
(Infectious bursal
disease)

Kippen

Infectious bursal
disease virus

Infectious
bursal
disease virus

Avibirnavir
us

Birnavirid
ae

2

Vissen

Birnavirus
disease

Birnavirus
(various)

Birnavirus

Birnavirid
ae

1

Rundere
n

Bovine
adenovirus

Bovine
adenovirus

Atadenovir
us/
Mastadeno
virus

Adenoviri
dae

2

Rundere
n

Bovine
herpesvirus 1

Bovine
herpesvirus 1

Varicellovir
us

Herpesviri
dae

2

Birnavirus infectie

Koeiengriep
(Infectious bovine
rhinotracheitis, IBR)
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dae

Alphaherp
esvirinae

3

2

(Bovine mammilitis)

Rundere
n

Bovine
herpesvirus 2

Bovine
herpesvirus 2

Simplexvir
us

Alphaherp
esvirinae

Herpesviri
dae

2

Rundere
n

Bovine
herpesvirus 4

Bovine
herpesvirus 4

Rhadinovir
us

Gammahe
rpesvirina
e

Herpesviri
dae

2

Rundere
n

Bovine
herpesvirus 5

Bovine
herpesvirus 5

Varicellovir
us

Alphaherp
esvirinae

Herpesviri
dae

2

Rundere
n

Bovine
respiratory
syncytial virus

Bovine
respiratory
syncytial virus

Pneumovir
us

Pneumovi
rinae

Paramyxo
viridae

2

Rundere
n

Bovine rhinovirus
1-3

Bovine
rhinovirus 1-3

Rhinovirus

Picornaviri
dae

2

Rundere
n

Rotavirus

Rotavirus

Rotavirus

Reovirus

2

Hondenhepatitis
(Hepatitis contagiosa
canis)

Honden

Canine
adenovirus 1

Canine
adenovirus

Mastaden
ovirus

Adenoviri
dae

2

Infectieuze
laryngotracheïtis
(Infectious
laryngotracheitis)

Honden

Canine
adenovirus 2

Canine
adenovirus

Mastaden
ovirus

Adenoviri
dae

2

Honden

Canine
herpesvirus

Canid
herpesvirus 1

Varicellovir
us

Alphaherp
esvirinae

Herpesviri
dae

2

(Parvovirosis
(enteritis))

Honden

Canine
parvovirus

Feline
panleukopeni
a virus

Parvovirus

Parvovirin
ae

Parvovirid
ae

2

(Channel catfish virus
disease)

Vissen

Channel catfish
virus

Ictalurid
herpesvirus 1

Ictalurivirus

Herpesviri
dae

2

Vissen

Channel catfish
reovirus

Aquareovirus
D

Aquareovir
us

Reovirida
e

2

Kippen

Chicken anemia
virus

Chicken
anemia virus

Gyrovirus

Circovirid
ae

2

Kippen

Chicken
parvovirus

Chicken
parvovirus

Parvovirus

Parvovirin
ae

Parvovirid
ae

2

(Contagious
ecthyma)

Schapen

Contagious
ecthyma virus

Orf virus

Parapoxvir
us

Chordopo
xvirinae

Poxviridae

2

(Crimian Congo
Haemorrhagic Fever)

Rundere
n,
schapen
, geiten,
hazen.

Crimean-Congo
hemorrhagic
fever virus

CrimeanCongo
hemorrhagic
fever virus

Nairovirus

Bunyavirid
ae

4

Vissen

Cyprinid
herpesvirus 1

Cyprinid
herpesvirus 1

Herpesviri
dae

1

Vissen

Cyprinid
herpesvirus 2

Cyprinid
herpesvirus 2

Herpesviri
dae

1

Pluimve
e

Duck plague
herpesvirus

Anatid
herpesvirus 1

Herpesviri
dae

2

Rhabdovir
idae

1

Pinkengriep

Infectieuze
kippenanemie (Blue
wing disease)

(Duck plague)

Eel virus
European X

3

Varkens

Encephalomyocar
ditis virus

Encephalomy
ocarditis virus

Cardiovirus

Picornaviri
dae

2

Equine virale arteritis
(Infectious arteritis of
horse)

Paarden

Equine arteritis
virus

Equine
arteritis virus

Arterivirus

Arterivirid
ae

3

(Equine abortion e.q.
viral
rhinopneumonitis)

Paarden

Equine
rhinopneumonitis
virus

Equid
herpesvirus 4

Varicellovir
us

Herpesviri
dae

3
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Alphaherp
esvirinae

2
4

Equine influenza

Paarden

Equid herpesvirus
2

Paarden

Influenza A virus

Paarden

Hendra virus

(Japanese B
encephalitis, West
Nile Fever)

Equid
herpesvirus 2

Rhadinovir
us

Gammahe
rpesvirina
e

Herpesviri
dae

2

Orthomyx
oviridae

2

Paramyxo
viridae

4

Flavivirus

Flavivirida
e

3

3

2

Influenzavir
us A
Hendra virus

West Nile
Virus/Japanese B
encephalitis
Virus/Uganda S
Virus

Henipaviru
s

Paramyxo
virinae

3

4

(Porcine
hemagglutinating
encephalomyelitis)

Varkens

Porcine
hemagglutinating
encephalomyelitis
virus

Porcine
hemagglutina
ting
encephalomy
elitis virus

Coronaviru
s

Coronaviri
dae

3

(Duck hepatitis)

Eenden

Duck hepatitis B
virus

Duck
hepatitis B
virus

Avihepadn
avirus

Hepadnav
iridae

2

Herpes bij paling

Vissen
(paling)

Anguillid
herpesvirus 1
(herpesvirus
anguillae)

Anguillid
herpesvirus 1

Alloherpe
sviridae

1

Vissen
(forellen)

Infectious
pancreatic
necrosis virus –
Jasper

Infectious
pancreatic
necrosis virus

Aquabirnav
irus

Birnavirid
ae

1

Varkens

Influenza A virus

Influenza A
virus

Influenzavir
us A

Orthomyx
oviridae

2

Vissen

Lymphocystis
disease virus

Lymphocystis
disease virus

Lymphocys
tivirus

Iridovirida
e

1

Pluimve
e (vnl
kippen)

Marek's disease
virus type 1 and 2

Gallid
herpesvirus 2
en 3

Mardivirus

Alphaherp
esvirinae

Herpesviri
dae

2

Molluscum
contagiosum
virus

Molluscum
contagiosum
virus

Molluscipo
xvirus

Chordopo
xvirinae

Poxviridae

2

Ratten

Murine leukemia
virus

Murine
leukemia
virus

Gammaretr
ovirus

Orthoretro
virinae

Retrovirid
ae

2

Ratten,
muizen

Mouse mammary
tumor virus

Mouse
mammary
tumor virus

Betaretrovi
rus

Orthoretro
virinae

Retrovirid
ae

3

Schapen
, geiten

Ovine adenovirus
(verschillende
typen)

Ovine
adenovirus
(verschillende
typen)

Mastadeno
virus/Atade
novirus

Adenoviri
dae

2

Diverse
soorten

Papillomavirus
(verschillende
typen)

Papillomaviru
s
(verschillende
typen)

Deltapap.vi
rus/
Xipapillom
avirus

Papilloma
viridae

2

2

Rundere
n,
schapen
, geiten

Bovine
parainfluenza
virus 3

Bovine
parainfluenza
virus 3

Respiroviru
s

Paramyxo
virinae

Paramyxo
viridae

2

2

Nipah virus

Nipah virus

Henipaviru
s

Paramyxo
virinae

Paramyxo
viridae

4

4

Bovine viral
diarrhea virus
(verschillende

Bovine viral
diarrhea virus
(verschillende

Pestivirus

Flavivirida
e

2

(Infectious Pancreatic
Necrosis)

(Swine influenza)

Ziekte van Marek
(Marek’s disease)

Murine Leukemia

(Nipah virus
encephalitis)
(Mucosal disease)

Rundere
n,
varkens
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typen)

typen)

Schapen
, geiten,
varkens

Border disease
virus

Border
disease virus

Pestivirus

Flavivirida
e

2

Schapen
, geiten

Nairobi sheep
disease virus

Dugbe virus

Nairovirus

Bunyavirid
ae

2
(in vivo:
3
3)

Vissen

Pike fry
rhabdovirus

Pike fry
rhabdovirus

Vesiculovir
us

Rhabdovir
idae

1

Varkens

Porcine
adenovirus
(verschillende
typen)

Porcine
adenovirus
(verschillende
typen)

Mastadeno
virus

Adenoviri
dae

2

Varkens

Transmissible
gastroenteritis
virus

Transmissible
gastroenteriti
s virus

Coronaviru
s

Coronaviri
dae

2

Varkens

Swine
cytomegalovirus

Suid
herpesvirus 2

Herpesviri
dae

2

(Porcine epidemic
diarrhea, PEDV)

Varkens

Porcine epidemic
diarrhea virus

Porcine
epidemic
diarrhea virus

Coronaviru
s

Coronaviri
dae

3

(Porcine parvovirus
infection)

Varkens

Porcine
parvovirus

Porcine
parvovirus

Parvovirus

Parvovirid
ae

2

(Porc. Epidemic
Abortion and
Respiratory
Syndrome, PEARS)

Varkens

Porcine
reproductive and
respiratory
syndrome virus

Porcine
reproductive
and
respiratory
syndrome
virus

Arterivirus

Arterivirid
ae

2

Varkens

Porcine rotavirus

Rotavirus

Rotavirus

Reovirida
e

2

Myxoma virus

Myxoma virus

Leporipoxvi
rus

Chordopo
xvirinae

Poxviridae

3

Kameela
chtige
dieren

Camelpox virus

Camelpox
virus

Orthopoxvi
rus

Chordopo
xvirinae

Poxviridae

3

Konijnen

Rabbit calicivirus

Rabbit
hemorrhagic
disease virus

Lagovirus

Calicivirid
ae

3

2

Semliki Forest
virus

Semliki
Forest virus

Alphavirus

Togavirida
e

2

2

Sindbis virus

Sindbis virus

Alphavirus

Togavirida
e

2

2

(Border disease)

(Nairobi sheep
disease)

(Transmissible
gastro-enteritis of Pig)

Myxomatose
(Myxomatosis)
(Camelpox)

(Haemorragic
disease of rabbit)

(Bovine papular
stomatitis,
pseudocowpox)
(Swinepox)

(Rhinotracheitis)

1

Rundere
n

Bovine papular
stomatitis virus

Varkens

Swinepox virus

Varkens

Parvovirin
ae

Parapoxvir
us

Chordopo
xvirinae

Poxviridae

3

Swinepox
virus

Suipoxviru
s

Chordopo
xvirinae

Poxviridae

2

Vesicular
exanthema of
swine virus

Vesicular
exanthema of
swine virus

Vesivirus

Calicivirid
ae

3

Kalkoen
en

Turkey
rhinotracheitis
virus

Avian
metapneumo
virus

Metapneu
movirus

Pneumovi
rinae

Paramyxo
viridae

2

Rundere
n

Vaccinia virus

Vaccinia virus

Orthopoxvi
rus

Chordopo
xvirinae

Poxviridae

2

= hoog pathogeen, velogeen of niet gekarakteriseerd
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2

2

2

2

2

= pathogeen of niet gekarakteriseerd
= plus een ‘vectorproof’ voorziening
algemeen: voor endemisch voorkomende virustypen kan een verzoek voor lagere inschaling bij de
CVO w orden voorgelegd
* = uit: ‘Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en
TSE’s’, Ministerie van Landbouw , Natuur en Voedselkw aliteit, Regeling van 7 juni 2005, nr.
TRCJZ/2005/1411
** = met aanvullende quarantainemaatregelen en per soonsregistratie
3

Bacteriën/Parasieten*
Naam ziekte (Engelse
benaming)

Gevoelige diersoort
o.a.

Bacterie naam

Inschaling 2008
dierpathogeen

Dourine

Paarden

Trypanosoma equiperdum

2

Kwade droes (glanders)

Paarden

Burkholderia mallei
(Pseudomonas mallei)

3

Miltvuur (Anthrax)

Meerdere diersoorten

Bacillus antracis

3

3

Trichinellose

Meerdere diersoorten

Trichinella

2

2

Brucellose bij runderen

Runderen

Brucella abortus

3

3

Brucellose bij honden

Honden

Brucella canis

3

3

Brucellose bij schapen

Schapen, geiten

Brucella ovis

3

Brucellose bij varkens

Varkens

Brucella suis

3

3

Schapen, geiten

Brucella melitensis

3

3

Brucellose bij walvisachtigen

Walvisachtigen,
zeehonden

Brucella ceti

3

Brucellose bij vinpotigen

Vinpotigen

Brucella pinnipedialis

3

Bovine tuberculose

Runderen

Mycobacterium bovis

3

3**

Tuberculose

Runderen, honden,
katten, wilde fauna

Mycobacterium tuberculosis

3

3

Herkauwers

Mycoplasma mycoïdes spp.
mycoïdes SC

3

Brucellose bij schapen en
geiten

Besmettelijke bovine
pleuropneumonie
Q koorts (Q-fever)

Richtlijn
2000/54/EG
(humaan)

Runderen, schapen

Coxiella burnetii

3

Amerikaans vuilbroed
(American foul brood)

Bijen

Paenibacillus larvae

2

2

Kleine bijenkastkever

Bijen

Kleine bijenkastkever

2

Tropilaelapsmijt

Bijen

Tropilaelapsmijt

2

Tularaemie

Haasachtigen

Francisella tularensis type
A

3

3

Tularaemie

Haasachtigen

Francisella tularensis type
B

3

2

Psittacose en Ornithose

Pluimvee

Chlamydophila psittaci

3

3/2***

* = uit: ‘Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en
TSE’s’, Ministerie van Landbouw , Natuur en Voedselkw aliteit, Regeling van 7 juni 2005, nr.
TRCJZ/2005/1411
** = uitgezonderd BCG stam
*** = niet gevogelde stammen
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Bijlage 4. bij de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Reken- en meetvoorschrift windturbines
1. Inleiding
Het voorliggende reken- en meetvoorschrift beschrijf t de methode om de geluidsbelasting in de
omgeving ten gevolge van w indturbines en windturbineparken te bepalen. Het voorschrift is in eerste
instantie bedoeld voor moderne, hoge w indturbines, maar is in principe geschikt voor alle w indturbines
met horizontale as. Er gelden geen beperkingen met betrekking tot de bronhoogte, de af stand tussen
bron en ontvanger, het aantal windturbines, of de technische uitvoering daarvan.
Aanleiding voor het uitbrengen van deze regeling is de w ijziging van het beoordelingssysteem. Bij het
voorgaande stelsel gold het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,lt in de dag-, avond- en
nachtperiode als dosismaat en w aren de normen gebaseerd op het Act iviteitenbesluit c.q. de
Handreiking industrielaw aai en vergunningverlening. De exacte normering w as afhankelijk van de
Windnormcurve, waarbij de grenswaarde afhankelijk w erd gesteld van de w indsnelheid op 10 meter
hoogte. Uit diverse onderzoeken is echter gebleken dat die beoordelingssystematiek geen goede
indicator is voor hinderbeleving, vooral bij hoge w indturbines. Bij het nieuw e beoordelingssysteem
w ordt overgegaan op de Europese dosismaten Lden en Lnight . Bij deze systematiek w ordt de
geluidsbelasting op de beoordelingspunten gemiddeld over alle etmaal-, respectievelijk nachtperioden
van een jaar.
Tevens bleek dat de gangbare extrapolatiemethode voor de bepaling van de w indsnelheid op
ashoogte, van belang voor het kunnen vaststellen van de geluidproductie, vooral in de nachtelijke
periode tot een te lage w aarde leidt. Ten gevolge van de zw akkere koppeling tussen luchtlagen kan ’s
nachts op ashoogte van moderne turbines een verrassend hoge winsnelheid optreden. De daarmee
gepaard gaande hogere geluidsemissie w erd onvoldoende in de berekeningen meegenomen. In de
hier beschreven reken- en meetmethode w ordt aangegeven op welke w ijze de emissie van de turbine
of turbines, op meer representatieve wijze, afhankelijk van de w indstatistiek op ashoogte bepaald
w ordt. Voorts wordt een rekenwijze beschreven waarin het effect van de statistische verdeling van de
w indrichting en -snelheid voor de overdracht van het geluid verdisconteerd is.
Het voorschrift omvat een standaardmeetmethode om de w indsnelheidsaf hankelijke geluidsemissie
van w indturbines te bepalen indien deze gegevens niet reeds bekend zijn en een
standaardrekenmethode, waarmee de geluidsbelasting in de omgeving w ordt berekend. Er wordt
geen immissiemeet methode aangereikt. De mogelijkheid om Lden door controlemetingen bij
geluidsgevoelige bestemmingen vast te stellen, vervalt dus. Hiertoe zouden metingen moeten w orden
verricht bij alle mogelijke meteorologische omstandigheden, w at praktisch gezien niet goed
uitvoerbaar is.
Het voorschrift is uitsluitend gericht op equivalent geluid; piekgeluiden zijn bij w indturbines niet
relevant. De regeling biedt verder geen mogelijkheden om een toeslag toe te kennen voor tonaal of
impulsachtig geluid. Het karakteristieke geluid van w indturbines is immers meegenomen bij de
normstelling.
Standaardmeetmethode
De geluidsemissie van w indturbines is afhankelijk van de w indsnelheid ter hoogte van de as van de
rotor. Voor de exacte bepaling van de jaargemiddelde situatie is het daarom van belang om
emissiegegevens te verw erven, behorende bij een groot aantal verschillende w indsnelheden.
De w indbranche is sterk internationaal georiënteerd. Om uitw isseling van gegevens te
vergemakkelijken, sluit de standaardmeetmethode goed aan bij de w ijdverbreide norm NEN-EN-IEC61400 deel 11 (2002). De belangrijkste verschillen met deze norm zijn:
●. Het te bemeten w indsnelheidsgebied wordt uitgebreid van 6–10 m/s op 10 meter hoogte tot
alle relevante snelheden op ashoogte.
●. Het geluidsvermogen w ordt gerelateerd aan de windsnelheid op ashoogt e in plaats van op de
standaardhoogte van 10 meter.
Om de volgende redenen vormen deze verschillen in de praktijk geen belemmering voor het gebruik
van door de leverancier opgegeven geluidsspecif icaties:
●. Gew oonlijk hebben leveranciersgegevens betrekking op een uitgestrekter windsnelheidsgebied
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dan in de IEC norm is voorgeschreven.
●. Het op 10 meter hoogte betrokken geluidsvermogen kan f outloos w orden geëxtrapoleerd naar
ashoogte, mits de w indsnelheid is gemeten conf orm de vermogenscurve methode. Dit is vrijw el
altijd het geval.
Standaardrekenmethode
Voor w at betreft de overdrachtsberekeningen is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de
Handleiding Meten en Rekenen Industrielaw aai, uitgave 1999 van het Ministerie van VROM. Methode
II.8, die de verzwakkingstermen bij gunstige overdrachts-omstandigheden beschrijf t, is (behoudens
enkele tekstuele aanpassingen) integraal overgenomen.
De meteocorrectie, die geen onderdeel uitmaakt van methode II.8, is w el gew ijzigd. De reden hiervoor
is dat de verdeling van de w indrichting over de windroos niet symmetrisch is. In Nederland is het
zuidw esten de overheersende windrichting. Deze windrichting komt niet alleen het meest voor, maar
ook de krachtigste winden komen uit die w indstreek. Bij overdracht over grot e afstanden is
gemiddelde overdrachtsdemping in noordoostelijke richting hierdoor lager dan in andere richtingen. Bij
andere bronnen dan w indturbines (wegen, spoorwegen, industrieterreinen) is dit ef fect zo klein dat het
w ordt verwaarloosd. Bij vrijw el alle w indturbines neemt de geluidsproductie echter sterk toe met de
w indsnelheid en doordat de krachtigste winden uit het zuidw esten komen, bestaat er een correlatie
tussen geluidsproductie en overdrachtsrichting. Dit leidt er toe dat het ef fect van een verho ogde
geluidsbelasting in noordoostelijke richting w ordt versterkt. In geval van w indturbines is de
asymmetrische verdeling van de w indrichting verdisconteerd door meteocorrectieterm af hankelijk te
stellen van de richting van de ontvanger ten opzichte van de bron. Het effect hiervan treedt in werking
bij grote af standen tussen windturbine en ontvanger.
2. Standaardmeetmethode
2.1. Principe van de meting
Het doel van de meting is het bepalen van het geluidsvermogen per octaaf band als functie van de
w indsnelheid op ashoogte. Ter bepaling van het jaargemiddelde geluidsvermogen dient de
geluidsemissie bij een uitgestrekt windsnelheidsgebied te worden gemeten.
De geluidsmetingen w orden verricht in asrichting, benedenwinds van de turbine (referentierichting). In
andere richtingen dan de ref erentierichting is de geluidsuitstraling van w indturbines doorgaans lager.
Daarom w ordt een (optionele) procedure geboden om een correctiefactor voor de richtwerking vast te
stellen. Deze f actor is relatief ten opzicht van het in referentierichting uitgestraalde geluidsvermogen.
De w indsnelheid op ashoogte w ordt afgeleid uit het gemeten elektrisch vermogen van de turbine.
Hierbij w ordt gebruik gemaakt van de vermogenscurve van de turbine. Deze curve geeft de relatie
tussen de w indsnelheid op ashoogte en het opgew ekte elektrische vermogen. Deze methode is
nauw keuriger dan het extrapoleren van de windsnelheid, gemeten op relatief lage hoogte
(bijvoorbeeld 10 meter).
De geluidsmetingen w orden verricht op betrekkelijk korte af stand van de turbine. Om verstoring met
stromingsgeluid rond de microf oon en variërende bodemef fecten te voorkomen w ordt de microf oon op
een vlakke ref lecterende plaat bevestigd, zodat er bij elke f requentie sprake is van drukverdubbeling
en dus 6 dB toename van het geluidsniveau.
De resultaten van de geluidmetingen w orden aangevuld met meteorologische data en met gegevens
die door de exploitant van de turbine geleverd dienen te w orden, zoals het opgewekte elektrische
vermogen en de oriëntatie van de as van de turbine ten opzichte van de heersende windrichting.
2.2. Apparatuur
Bij de geluidsmetingen w ordt de volgende apparatuur gebruikt:
Een rondomgevoelige microf oon met een diameter van ten hoogste ½”.
Een instrument w aarmee de A-weging kan w orden uitgevoerd.
Een integrerende octaafbandanalysator.
Een akoestische ijkbron, die geschikt is voor het gebruikte type microf oon.
Een ronde geluidsref lecterende plaat met een diameter van minstens 1 meter, vervaardigd van
akoestisch hard materiaal; bijvoorbeeld 12 mm multiplex.
f ) Een voorziening om w indgeruis te onderdrukken zonder daarbij het resultaat te beïnvloeden;
a)
b)
c)
d)
e)
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bijvoorbeeld de helf t van een akoestische windbol.
De f unctionaliteit van de onder b) en c) genoemde instrumenten is meestal samengevoegd in één
apparaat. De meetketen dient te voldoen aan de relevante specif icaties voor klasse 1 apparatuur van
de NEN-EN- IEC-publicatie 61672 en de octaaf bandfilters aan NEN-EN-IEC 61260. De akoestische
ijkbron voldoet aan de norm voor klasse 1 apparatuur conform NEN-EN-IEC 60942. De specif icaties
van de instrumentatie dienen minstens iedere tw ee jaar te worden gecontroleerd.
De meteorologische toestand wordt als volgt geregistreerd:
g)
h)
i)
j)

Windsnelheid met een nauw keurigheid van 0,2 m/s bij w indsnelheden van 1 tot 15 m/s .
Windrichting met een nauw keurigheid van 6°.
Luchtdruk met een nauw keurigheid van 1 kPa.
Temperatuur met een nauw keurigheid van 1°C.

2.3. Meetprocedure
2.3.1. Geluidsmetingen
Meetposities en meetopstelling
Het geluidniveau ten gevolge van de tur bine w ordt op één verplichte positie en optioneel op 6 posities
bepaald. De optionele meetpunten zijn gelijkmatig verdeeld over een cirkel met straal R0 , zoals
aangegeven in f iguur 2.1 en 2.2. Hierbij stelt R0 de horizontale af stand voor tussen het meetpunt en
de verticale hartlijn van de turbinemast. Deze af stand is circa:
2.1) R0 =H+D/2, met
H de verticale af stand tussen het maaiveld en de ashoogte;
D de diameter van de rotor.
Het verplichte referentiemeetpunt P1 bevindt zich benedenw inds van de windturbine en dient ter
bepaling van het geluidsvermogen van de turbine. De meetpunten P2 t/m P6 w orden gebruikt bij de
vaststelling van de correctiefactor voor de richtwerking van de turbine (optioneel). Tijdens de metingen
dient de as van de rotor parallel te zijn met de op ashoogte heersende windrichting. Verder mag de
richting van de as P1–P4 tot ±15° af w ijken van de heersende windrichting.

f iguur 2.1 bovenaanzicht van de geluidmeetposities
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f iguur 2.2 schematische weergave meetposities P1 (benedenw inds) en P4 (bovenwinds); doordat het
middelpunt van de rotor niet samenvalt met het middelpunt van de mast zullen R1 en R4 (in geringe
mate) verschillen.
De directe omgeving van de meetpositie en het gebied tussen de microf oon en de w indturbine dien t
vrij te zijn van obstakels die van invloed zijn op het resultaat.
Bij de metingen is de microf oon op de ref lecterende plaat bevestigd met de hartlijn van de microf oon
gericht op de w indturbine, zoals aangegeven in f iguur 2.3. Hierbij sluit de ref lecterende plaat goed aan
op de bodem.

f iguur 2.3 w eergave van de meetopstelling
Meetcondities
Bij dichte mist of neerslag mag niet w orden gemeten.
Voor en na iedere serie metingen dient het meetsysteem te w orden gekalibreerd met een akoestische
ijkbron. Bij langdurige metingen dient het meetsysteem ook tussentijds te worden gekalibreerd. Indien
blijkt dat de kalibratiew aarden meer dan 0,5 dB afwijken van de initiële w aarden, zijn de
meetresultaten niet geldig.
Periodes w aarin sprake is van stoorgeluid met een discontinu karakter (zoals incidentele
voertuigpassages, vogels, vliegtuigen) worden niet meegenomen in de analyse. Wanneer er sprake is
van stoorgeluid van continue aard (zoals windgeruis) wordt hiervoor gecorrigeerd.
Metingen ter bepaling van het windsnelheidsafhankelijke geluidsvermogen
De metingen ter bepaling van het w indsnelheidsaf hankelijke geluidsvermogen van de w indturbine
w orden uitgevoerd op meetpunt P1. Bij de metingen w orden de equivalente A -gewogen
octaaf bandspectra met middenf requenties van 31,5 tot 8000 Hz vastgesteld over periodes met een
duur van minimaal 1,0 minuut.
De metingen dienen te w orden uitgevoerd bij w indsnelheden op ashoogte ( VH ) die variëren tussen Vc i
tot 95% van Vrated . Hier w ordt onder verstaan:
Vc i

laagste windsnelheid waarbij de turbine in bedrijf is (cut in snelheid);
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Vra te d

windsnelheid, waarbij de turbine juist het nominale vermogen levert.

Bij iedere gehele w aarde van de windsnelheid VH dienen binnen een marge van ±0,5 m/s minstens
drie metingen te w orden verricht. De totale meetset bedraagt ten minste 30 metingen van minimaal
1,0 minuut.
Om voldoende gegevens te verkrijgen bij alle relevante w indsnelheidscondities kan het noodzakelijk
zijn om meerdere meetsessies te organiseren. Bij controlemetingen ten behoeve van handhaving kan
het meetprogramma echter worden ingeperkt, zie paragraaf 2.6.
Rondom metingen ter bepaling van de richtingsindex (optioneel)
Ter bepaling van de richtingsindex van de w indturbine worden simultaan metingen verricht op de
meetpunten P1 tot en met P6. Volstaan w ordt met de bepaling van het equivalente totale A -gew ogen
geluidsniveau ten gevolge van de w indturbine. De meetserie bestaat uit ten minste 10 metingen per
positie met een duur van ieder minimaal 1,0 minuut. De w indsnelheid op ashoogte ligt tijdens de
metingen tussen 0,75Vrated en 0,95 Vrated .
Geluidsmetingen ter bepaling van stoorgeluid
De stoorgeluidcorrectie geschiedt op basis van metingen van het achtergrondgeluid bij uitgeschakelde
w indturbine. Tijdens de achtergrondmetingen dienen geluidmeetpositie, meetopstelling en
omstandigheden overeen te komen met de situatie bij ingeschakelde turbine. Het bereik van de te
bemeten w indsnelheden moet overeenstemmen met de w indtoestand op die hoogte bij ingeschakelde
turbine.
2.3.2. Windsnelheid op ashoogte
De w indsnelheid op ashoogte w ordt afgeleid van het opgew ekte elektrisch vermogen en de
vermogenscurvevan de installatie. De vermogenscurve moet zijn vastgesteld volgens een gangbare
en controleerbare richtlijn. De periodes w aarover het gemiddelde vermogen w ordt vastgesteld,
hebben een duur van 1,0 minuut en vallen samen met die van de geluidsmetingen.
Bij sommige w indturbines kan de geluidsemissie sof twarematig w orden gestuurd door het verlagen
van het rotortoerental (geluidsmodus). Het rendement is dan w el lager dan bij het toerental dat voor
energieopw ekking het meest optimaal is. Voor een geluidsmodus geldt daardoor een afwijkende
vermogenscurve. Vanzelfsprekend dient de te hanteren vermogenscurve betrekking te hebben op de
modus die tijdens de metingen is ingesteld.
Alternatieve methoden ter bepaling van de w indsnelheid op ashoogte kunnen w orden toegepast,
indien w ordt aangetoond dat de nauwkeurigheid ervan gelijkw aardig is aan of beter is dan de
vermogenscurve methode. Het af leiden van de w indsnelheid op ashoogte uit metingen op relatief lage
hoogte (bijvoorbeeld 10 meter) is onvoldoende nauw keurig, tenzij sprake is van een kleine
w indturbine, waarvan de ashoogte lager is dan 20 meter.
2.3.3. Windsnelheid ten behoeve van achtergrondgeluidcorrectie
Ter bepaling van de correctie voor stoorgeluid w ordt de windsnelheid ( VA ) gemeten op een af stand
van 2D bovenw inds van de turbine, zowel bij ingeschakelde als bij uitgesc hakelde turbine. Hierbij
w ordt een hoogte aangehouden van 5 tot 10 meter boven het plaatselijke maaiveld. De periodes
w aarover de gemiddelde w indsnelheid w ordt bepaald, komen overeen met die van de
geluidsmetingen.
2.3.4. Windrichting, temperatuur en luchtdruk
Inf ormatie over de w indrichting op ashoogte, de oriëntatie van de rotoras ten opzichte van de wind,
temperatuur en luchtdruk kan w orden overgenomen van het inf ormatiesysteem van de turbine. Als
alternatief kunnen de metingen w orden uitgevoerd op de in paragraaf 2.3.3 aangegeven positie.
2.4. Verwerking van de meetgegevens
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2.4.1. Correctie windsnelheid op ashoogte
In het algemeen is de vermogenscurve genormeerd op standaard atmosferische omstandigheden
(veelal pref = 101,3 kPa en Tref = 288°K). Bij grote afw ijkingen ten opzichte van de standaardcondities
w orden de met behulp van de vermogenscurveafgeleide w indsnelheden gecorrigeerd voor de energieinhoud van de heersende w ind volgens:
2.2)

, w aarbij
VH

gecorrigeerde windsnelheid op ashoogte in m/s;

VD

windsnelheid, afgeleid van de power curve in m/s;

pre f

referentie luchtdruk;

Tre f

referentie luchttemperatuur;

p

luchtdruk in kPa;

T

luchttemperatuur in K.

2.4.2. Correctie voor stoorgeluid
Het niveau van het stoorgeluid Ls toor w ordt berekend op basis van achtergrondmetingen op het
betreffende geluidmeetpunt bij uitgeschakelde turbine. Hiertoe w orden de geluidsniveaus op P1 (of
P1-P6) uitgezet tegen de w indsnelheid, gemeten op de in paragraaf 2.3.3 aangegeven posistie.
Vervolgens worden de coëfficiënten bepaald van het tweede graads polynoom dat zo goed mogelijk
aansluit bij de meetw aarden.
2.3)

VA

windsnelheid op 5 tot 10 meter hoogte boven het maaiveld, gemeten op een afstand van 2D bovenwinds van de turbine

De 1-minuutgemiddelde geluidsniveaus, gemeten bij ingeschakelde turbine w orden vervolgens
gecorrigeerd voor stoorgeluid met:
2.4)

, w aarbij

Le q

geluidsniveau ten gevolge van de turbine;

Le q *

geluidsniveau ten gevolge van de windturbine inclusief stoorgeluid;

Ls to o r

niveau van het stoorgeluid, berekend met de op dat moment heersende windsnelheid ( VA ) volgens formule 2.3.

Ten behoeve van de geluidsvermogensbepaling geschiedt stoorgeluidcorrectie met f ormule 2.3 en 2.4
per octaaf band. Bij het bepalen van de correctiefactor voor de richtwerking kan w orden volstaan met
correctie van totale A-gewogen niveaus. Het stoorgeluidsniveau Ls toor wordt beperkt tot een waarde
die ten minste 3,0 dB onder het niveau bij ingeschakelde turbine ligt.
2.4.3. Bepaling windsnelheidsafhankelijk geluidsvermogen
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De op P1 gemeten octaaf bandniveaus bij ingeschakelde turbine w orden uitgezet tegen de
w indsnelheid op ashoogte. Vervolgens wordt per octaafband de best passende derde graads
polynoom berekend van de relatie tussen het geluidniveau in de betref fende octaafband en de
gecorrigeerde windsnelheid op ashoogteVH :
2.5)

i 1,2…9 (31,5, 63…8000 Hz)
Hieruit w orden vervolgens bij iedere gehele w aarde van de windsnelheid in m/s op ashoogte in het
bereik van Vc i tot en met Vrated de equivalente octaaf bandniveaus Leq,i,j berekend.
Het geluidsvermogen per octaafband wordt vervolgens berekend met:
2.6)

, w aarbij
LW,i,j

geluidsvermogen per octaafband i en per windsnelheidsklasse j

R1

afstand tussen meetpunt P1 en het middelpunt van de rotor, zoals aangegeven in figuur 2.

j

integer, gelijk aan de windsnelheid in m/s vanaf Vc i tot en met Vra te d

6

correctie voor drukverdubbeling als gevolg van meting op reflecterende plaat

2.4.4. Bepaling van de correctiefactor voor de richtwerking (optioneel)
Voor iedere meetw aarde op meetpunt k (k= 1,2,…6) wordt het verschil bepaald met het niveau dat
simultaan is geregistreerd op referentiepositie P1. Hierbij w ordt als volgt rekening gehouden met het
verschil in af stand tot het middelpunt van de rotor:
2.7)

w aarbij
∆Lk

richtingsindex in dB op meetpunt k,relatief ten opzichte van het referentiemeetpunt

LAe q ,k

gemeten equivalente geluidsniveau in dB(A) op meetpunt met index k

Rk

afstand van meetpunt met index k tot het middelpunt van de rotor

k

1,2…6

Vervolgens wordt de correctiefactor voor de richtwerking berekend uit:
2.8)

Deze correctiefactor is relatief ten opzichte ten opzichte van het in referentierichting uitgestraalde
geluidsvermogen en neemt doorgaans een negatieve w aarde aan.
2.5. Geluidsvermogen bij windsnelheden hoger dan Vr ated
De vaststelling van de w indsnelheid op ashoogte op basis van de vermogenscurve geeft betrouwbare
resultaten tot aan de windsnelheid Vrated w aarbij de turbine het nominale vermogen (Prated ) levert. Als
het w indaanbod hoger is dan het nominale vermogen van de w indturbine w ordt de overtollige
w indenergie niet benut voor de opwekking van elektriciteit. De vermogenscurvemethode is daarom
voor w aarden boven Prated niet direct bruikbaar en dientengevolge hoeven voor windsnelheden die
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uitstijgen boven Vrated geen metingen verricht te worden. Voor de berekening van het jaargemiddelde
geluidsvermogen is de inf ormatie bij hoge w indsnelheden echter wel nodig.
Vrijw el alle moderne turbines beschikken over een zogenaamde pitch regeling. Hierbij w ordt het
aandrijf vermogen boven het nominale vermogen gereduceerd door verkleining van de invalshoek van
de rotorbladen. Bij dergelijke turbines is het geluidsvermogen boven Prated nagenoeg onaf hankelijk
van de w indsnelheid. Daarom w ordt voor dergelijke w indturbines uitgegaan van:
2.9) LW,i,j = LW,i,Vrated bij Vrated < j≤ Vc o
Hierbij stelt Vc o de hoogste windsnelheid voor, waarbij de turbine in bedrijf is ( cut out snelheid).
Bij een beperkte groep windturbines wordt het elektrisch vermogen boven Prated passief gereduceerd,
doordat de rotorbladen in overtrektoestand geraken ( stall regeling). Bij stall geregelde turbines neemt
de geluidsemissie boven Prated in de regel sterk toe met de w indsnelheid. Voor dit type windturbines
mag w orden uitgegaan van formule 2.9 als de w indsnelheid op ashoogte niet meer dan 10% van de
tijd hoger is dan Vrated . Indien niet aan deze voorw aarde wordt voldaan, dient een specialistische
meet- of rekenmethode te w orden gehanteerd ter bepaling van het geluidsvermogen in het
betreffende windsnelheidsgebied.
2.6. Handhaving
Handhaving door middel van immissiemetingen is door de invloed van stoorgeluid en problemen ten
aanzien van representativiteit niet goed mogelijk. Daarom w orden handhavingsmetingen toegespitst
op controle van het geluidsvermogen.
Het bepalen van het geluidsvermogen bij alle voorkomende w indsnelheden kan tijdrovend zijn en is in
het algemeen niet nodig. Daarom kan – ter beoordeling van het bevoegd gezag – w orden volstaan
met steekproef sgewijze controle van het geluidsvermogen. De uitvoering en uitw erking hiervan
geschiedt conf orm de methode die in voorgaande paragrafen is beschreven, met uitzondering van het
volgende:
●. Bij de te onderzoeken gehele w aarde van de windsnelheid op ashoogte (index j) worden
binnen een marge van ±0,5 m/s minstens zes metingen verricht met een duur van ten minste
1,0 minuut per meting.
●. De totale A-gewogen niveaus worden beschouwd in plaats van octaafbandniveaus.
●. Op de gemeten totale A-gew ogen niveaus wordt lineaire regressie uitgevoerd, waarna het
geluidsvermogen bij de gehele w aarde van de windsnelheid op ashoogte(index j) wordt
berekend.
Bij de bepaling van de w indsnelheid op ashoogte w ordt in principe uitgegaan van door de exploitant
aan te leveren productiegegevens. De gegevens kunnen in veel gevallen extern worden getoetst door
registratie van het rotortoerental.
3. Standaardrekenmethode
3.1. Principe van de berekening
De geluidsbelasting w ordt uitgedrukt in Lden en Lnight . De beoordelingsmaat Lden is het gew ogen
jaargemiddelde van het equivalente geluidsniveau met een toeslag van 5 dB voor de avond- en 10 dB
voor de nachtperiode. De maat Lnight is het gemiddelde equivalente geluidsniveau over alle
nachtperioden in een jaar.
In algemene zin w ordt het equivalente geluidsniveau L Aeq,T in dB(A) over een tijdvak T van t 1 tot t 2 als
volgt bepaald

met

T

= t2 – t1

pA(t)

= de A-gewogen momentane geluidsdruk

p

= referentiedruk van 20 µPa
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Het equivalente geluidsniveau Leq van een w indturbine w ordt berekend als de som van de
jaargemiddelde geluidsemissie LE , de geluidsoverdracht van de bron naar het beoordelingspunt bij
gestandaardiseerde (gunstige) omstandigheden ΣD en de meteocorrectieterm Cmeteo . De berekening
w ordt uitgesplitst per dag-, avond- en nachtperiode.
De emissieterm w ordt bepaald uit de convolutie van het w indsnelheidsaf hankelijke geluidsvermogen
en de langjaargemiddelde lokale w indsnelheidsverdeling op ashoogte. Indien de br on niet kan w orden
gekenmerkt door een zuivere monopool en dus niet in alle richtingen gelijkmatig uitstraalt, kan de
richtingsindex w orden meegew ogen.
De geluidsoverdracht bij gestandaardiseerde omstandigheden wordt getypeerd door een positieve
verticale geluidssnelheidsgradiënt. Dit betekent w ind in de richting van het beoordelingspunt en een
geringe invloed van de temperatuursgradiënt. De methode om de overdracht te berekenen is integraal
overgenomen uit de Handleiding Meten en Rekenen Industrielaw aai, uitgave 1999 van het Ministerie
van VROM (methode II.8). Deze methode w ordt veelvuldig gebruikt bij andere geluidsbronnen van
industriële aard en behoef t om die reden geen nadere toelichting.
Met de meteocorrectieterm w ordt het verschil tussen de gestandaardiseerde en de gemiddelde
overdrachtssituatie in rekening gebracht. De hier gebruikte term w ijkt, zoals reeds aangegeven, af van
de in de HMRI-1999 gedef inieerde term als gevolg van het meenemen van de w indrichtingstatistiek.
De correctieterm is daarom af hankelijk van de richting van de ontvanger ten opzichte van de bron.
3.2. Beschrijving van de bron
De geluidsuitstraling ten gevolge van een w indturbine kan w orden gemodelleerd met één puntbron,
indien de horizontale af stand tussen de hartlijn van de mast en het immsiepunt ten minste gelijk is aan
de ashoogte, vermeerderd met de helf t van de rotordiameter, ofwel
r HOR ≥ H + D/2.
H

ashoogte

D

rotordiameter

De hoogte van de puntbron hb ten opzichte van het maaiveld ter plaatse komt daarbij overeen met de
hoogte van de rotoras:
hb = H
3.3. De basisformules
De geluidsbelasting ten gevolge van w indturbines wordt uitgedrukt in de dosismaat Lden . Deze maat
geef t de jaargemiddelde geluidsbelasting w eer, waarbij de avond- en nachtperiodes zwaarder wegen
dan de dagperiode. De berekening van Lden en Lnight gaat als volgt:
3.1)

Lnight = Lnac ht
Hierbij representeren Ldag , Lav ond en Lnacht de equivalente A-gewogen geluidsniveaus Leq per dag-,
avond- en nachtperiode. De beoordelingsperioden zijn als volgt gedef inieerd:
dag

07:00–19:00 uur;

avond

19:00–23:00 uur;

nacht

23:00–07:00 uur.

Het jaargemiddelde equivalente A-gew ogen niveau Leq per beoordelingsperiode volgt uit:
3.2)
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w aarbij
Le q ,i,n

bijdrage aan het equivalente niveau van één octaaf (index i) van één windturbine (index n) per
beoordelingsperiode

i

1,2...9 (31,5, 63...8000 Hz)

n

1,2,...N (N is het aantal windturbines)

Leq,i,n w ordt berekend uit het jaargemiddelde geluidsvermogen van de w indturbine, verminderd met
de gemiddelde geluidsoverdracht naar het immissiepunt. Berekend w ordt het invallend geluid. De
berekening gaat per octaaf band, per beoordelingsperiode en per windturbine:
3.3) Leq,i,n = LE – Dgeo – Dluc ht – Dref – Ds c herm – Dv eg – Dterrein – Dbodem – Cmeteo , met
LE

jaargemiddeld geluidsvermogen van de turbine in octaafband i in de betreffende beoordelingsperiode

Dg e o

afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding

Dlu c h t

afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht

Dre fl

afname door reflectie tegen obstakels (deze term is negatief)

Ds c h e rm

afname ten gevolge van afscherming door akoestisch goed isolerende obstakels (dijken, wallen, gebouwen)

Dv e g

afname vanwege geluidsverstrooiing aan en absorptie door vegetatie

Dte rre in

afname door verstrooiing en absorptie door installaties op het industrieterrein voor zover deze niet in de
overige termen is begrepen

Db o d e m

afname ten gevolge van reflectie tegen, verstrooiing aan en absorptie door bodem (deze term kan ook
negatief zijn)

Cme te o

term die het verschil in rekening brengt tussen de gestandaardiseerde geluidsoverdracht (meewind) en de
gemiddelde meteorologische situatie

In de navolgende paragraf en wordt op de verschillende termen nader ingegaan.
3.4. De em issieterm LE
3.4.1. De berekening
De emissieterm LE representeert het jaargemiddelde geluidsvermogen per octaafband dat door de
turbine w ordt uitgestraald. Het wordt berekend uit het windsnelheidsafhankelijke geluidsvermogen van
de installatie, de lokale langjaargemiddelde w indsnelheidsverdeling op ashoogt e en de correctief actor
voor de richtw erking. De berekeningen w orden uitgesplitst per dag-, avond- en nachtperiode. De
emissieterm w ordt als volgt berekend:
3.4)

w aarbij
LW,i,j

bronsterkte per octaafband ien per windsnelheidsklasse j in dB(A)

∆L

correctiefactor voor de richtwerking van windturbines in dB

Uj

frequentie van voorkomen van windsnelheidsklasse j op ashoogte per beoordelingsperiode in procenten

j

windsnelheden in gehele getallen op ashoogte in m/s, gelegen tussen Vc i en Vc o

Vc i l

aagste windsnelheid waarbij de turbine in bedrijf is (ci = cut in)
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Vc o

hoogste windsnelheid waarbij de turbine in bedrijf is (co = cut out)

3.4.2. Bepaling van de bronsterkte
De broneigenschappen LW,i,j en ∆L volgen uit de in hoof dstuk 2 beschreven of een daaraan
gelijkw aardige procedure. Indien geen richtingsinf ormatie beschikbaar is, geldt ∆L= 0 dB. In dat geval
w ordt het jaargemiddelde geluidsvermogen van de turbine mogelijk in enige mate overschat, wat
vanuit milieuhygiënisch oogpunt acceptabel w ordt geacht.
3.4.3. Bepaling windsnelheidsverdeling
De w indsnelheidsverdeling voor de dag-, avond- en nachtperiode is in tabellen beschikbaar op vaste
roosterpunten in Nederland. De gegevens zijn af komstig van het KNMI en zijn gebaseerd op
langjarige w indstatistiek. De coördinaten in het horizontale vlak ( Lat,Lon in decimale graden) zijn
gedef inieerd volgens het WGS 84 stelsel. De hoogte ( zin meters) is relatief ten opzichte van de
gemiddelde maaiveldhoogte. De lokale w indsnelheidsverdeling op ashoogte wordt berekend door
trilineaire interpolatie tussen de w aarden op de omringende roosterpunten. De hiervoor benodigde
gegevens zijn beschikbaar op de w ebsite www.windenergie.nl.
Ter beoordeling van het bevoegd gezag kan gebruik gemaakt w orden van andere gegevensbronnen.
Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk als de ashoogte van de w indturbine buiten het hoogtebereik van de
beschikbare tabellen ligt. Het is hierbij w el van belang dat de gegevens betrekking hebben op de
bew uste ashoogte en dat onderscheid wordt gemaakt tussen de dag-, avond- en nachtperiode.
3.4.4. Bijzondere situaties
Bij bepaalde typen w indturbines kan de emissieterm w orden beïnvloed door het tijdelijk programmeren
van een zogenaamde geluidsmodus. Hierbij w ordt het rotortoerental actief lager ingesteld, wat
resulteert in een lagere geluidsemissie. In dat geval bestaan er dus meerdere relaties tussen het
geluidsvermogen en de w indsnelheid op ashoogte. De geluidsemissieterm w ordt dan berekend door
energetische sommatie over alle voorkomende bedrijf smodi, w aarbij Uj naar rato over de bedrijf smodi
w ordt verdeeld.
Een andere w ijze van beperken van de geluidemissie is het tijdelijk stop zetten van de turbine,
bijvoorbeeld bij harde w ind tijdens de geluidgevoelige nachtelijke periode. In die situatie w ordt Uj
gebaseerd op de gemaximeerde tijdsduur w aarbij de turbine bij die w indsnelheid in bedrijf is.
3.5. De geometrische uitbreidingsterm Dgeo
In de overdrachtsberekening wordt uitgegaan van uitbreiding over een hele bol volgens:
3.5) Dgeo = 10 lg(4π ri 2 ) = 20 lg r i + 11, met
ri

afstand tussen het broncentrum en het immissiepunt

3.6. De luchtdemping Dlucht
De luchtabsorptie w ordt bepaald uit:
3.6) Dluc ht = alu (f) r i
De w aarden voor de luchtabsorptiecoëfficiënt alu zijn vermeld in tabel 3.1.
tabel 3.1 De luchtabsorptiecoëfficiënt in dB/m in octaafbandwaarden (ISO 9613-1: 1993, bij een
temperatuur van 10°C en een relatieve vochtigheid van 80%)
middenfrequentie octaafbanden [Hz]

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

alu [dB/m]

2.10-5

7.10-5

2,5.10-4

7,6.10-4

1,6.10-3

2,9.10-3

6,2.10-3

1,9.10-2

6,7.10-2

3.7. De term Dr efl
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Indien er geen ref lecterende objecten zijn geldt: Drefl = 0 dB.
Indien er w el reflecterende objecten zijn, worden hieraan de volgende eisen gesteld om in de
berekening als ref lecterend object te worden aangemerkt:
●. het ref lecterend object heeft dwars op het geluidspad af metingen die groter zijn dan de
betreffende golf lengte van het geluid;
●. het object w ordt vanuit de bron en/of vanuit het immissiepunt gezien onder een hoek van
tenminste 5° in het horizontale vlak;
●. de hoogte van het object moet groter zijn dan:
3.7) hb + r br /16 of ho + r or /16, met
rbr

afstand van de bron tot het reflecterend object

ror

afstand van het immissiepunt tot het reflecterend object

ho

ontvangerhoog te

hb

bronhoogte

●. het object heef t een min of meer vlakke en geluidsref lecterende wand. Bomenrijen en open
procesinstallaties worden zo buitengesloten;
●. het geluid kan via een ref lectie (zoals bij een optische spiegeling) het immissiepunt bereiken
(zie f iguren 3.1 en 3.2).
Bronsterkte van de spiegelbron
De ref lectie w ordt in rekening gebracht door een spiegelbron te veronderstellen. Als de
overdrachtsomstandigheden voor bron en spiegelbron weinig verschillen, dan w ordt geen aparte
spiegelbron in rekening gebracht, en is:
3.8) Drefl = 10lg (1 + ρ)
Enkele w aarden voor ρ, de reflectiecoëfficiënt voor de geluidsenergie, worden gegeven in tabel 3.2.
Blijkt dat de geluidsbijdrage via de ref lectie sterk verschilt van de bijdrage via de directe w eg,
bijvoorbeeld door aanw ezigheid van een af scherming (f iguur 3.3), dan wordt deze spiegelbron als een
aparte bron berekend en is Drefl = 0 dB. Voor de bronsterkte van de spiegelbron geldt:
3.9) (LW,i,m ) s piegel = LW,i.m + 10 lg ρ
Opm erkingen
●. ref lecties tegen de bodem w orden door toepassing van Dbodem in rekening gebracht;
●. spiegelbronnen mogen w orden verwaarloosd als hun bijdrage meer dan 7 dB onder het
geluidsimmissieniveau van de bron ligt.

f iguur 3.1 Toelichting op optische spiegeling
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f iguur 3.2 Geen spiegelbron, Drefl = –2 dB

f iguur 3.3 Wel spiegelbron in rekening brengen en Drefl = 0 dB
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tabel 3.2 Waarden voor de reflectiecoëfficiënt ρ
3.8. De schermwerking Dscher m
3.8.1. Eisen aan afschermende objecten
Een object w ordt als scherm in rekening gebracht als:
●. de massa per eenheid van oppervlakte tenminste 10 kg/m2 bedraagt;
●. het object geen grote kieren of openingen heef t; procesinstallaties, bomen e.d. w orden dus niet
als scherm in rekening gebracht;
●. de horizontale af meting dw ars op de lijn van bron naar immissiepunt groter is dan de golf lengte
van het geluid. Of w el (zie figuur 3.4 en 3.6): s l + s r > λ
Bij schermen van geringe hoogten w ordt een correctiefactor Hf toegepast volgens formule 3.15.
3.8.2. Schematiseren van objecten tot scherm
Elk object w ordt geschematiseerd door een vlak dun scherm met rechte verticale randen links LL’ en
rechts RR’. De bovenrand LR van het scherm hoef t niet horizontaal te zijn.
Als gebouw en afschermen en de af metingen van het gebouw in de richting van bron naar
immissiepunt niet verw aarloosbaar zijn ten opzichte van de afstand tussen bron en immissiepunt, kan
het gebouw worden gerepresenteerd door een prisma met een viertal rechte lijnstukken die verticaal
op een rechthoekig grondvlak staan. De lijnstukken mogen ongelijk van lengte zijn. Elk zijvlak kan als
scherm dienst doen.
3.8.3. Berekening Dscherm
Door de lijn bron-immissiepunt BI w ordt een verticaal vlak V geplaatst. Indien één of meer schermen
w ordt doorsneden door lijn BF, w orden op elk scherm drie punten bepaald (zie f iguur 3.5), te weten:
K

het snijpunt van de lijn BI met het scherm;

T

de top van het scherm in vlak V (snijpunt V met lijn LR);
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Q

het snijpunt van het (verlengde) schermvlak met een gekromde geluidsstraal, die de geluidsoverdracht beschrijft als het
scherm er niet zou zijn (kromtestraal = 8r).

Het punt Q ligt altijd boven K en w el op een af stand ∆h, die volgens onderstaande formule w ordt
berekend uit de horizontale af stand bron-scherm r 1 en de horizontale af stand immissiepunt-scherm r 2
volgens:
3.10)

De af stand tussen Q en T is de ef f ectieve schermhoogte he . Als Q boven T ligt is he negatief .

f iguur 3.4 Toelichting bij de bepaling van s l en s bij een gebouw

f iguur 3.5 Toelichting op de geometrische parameters bij de berekening van Ds c herm

f iguur 3.6 Toelichting op de berekening van Ds c herm
Er w orden drie situaties onderscheiden, die vervolgens behandeld worden:
a. V snijdt geen enkel scherm;
b. V snijdt één scherm;
c. V snijdt meer dan een scherm.
a. V snijdt geen scherm
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In het geval dat vlak V geen enkel af schermend object snijdt, kunnen slechts grote, hoge objecten in
de omgeving van de lijn van bron naar immissiepunt het geluidsveld van een puntbron beïnvloeden.
Bij de berekening w orden deze diffracties buiten beschouwing gelaten.
3.11) Ds c herm = 0 dB
Opmerking: in speciale gevallen kan het bronvermogen w orden opgesplitst in kleinere deelbronnen.
Zo w ordt het effect van de discontinuïteit w el/geen afscherming sterk af gezwakt.
b. V snijdt één scherm
Uit de plaats van de punten K, Q en T enerzijds en de punten B en I anderzijds kunnen de lengten van
de rechte verbindingslijnen k 1 = BK, k 2 = KI , q1 = BQ, q2 = QI, t1 = BT en t2 = TI w orden berekend
(zie f iguur 3.5).
Hieruit is de verticale omw eg ε v te bepalen volgens:
3.12) Als T boven K ligt: εv = t1 + t 2 – q1 – q2
Als T onder K ligt: ε v = 2(k 1 + k 2 ) – t1 – t2 – q1 – q2
De horizontale omw egen w orden berekend door de situatie op het horizontale referentievlak te
projecteren. De projecties van B en I zijn B' en I' en de rechten LL' en RR' snijden het ref eren tievlak in
L' en R' (zie f iguur 3.6).
3.13) De rechter omw eg: ε r = B'R'' + R''I' – r 1 – r 2
De linker omw eg: ε l = B'L'' + L''I' – r 1 – r 2
Van elk van de omw egen w ordt een Fresnelgetal N bepaald:
3.14) Nv(f ) = 0,0059 ε v f
Nr(f ) = 0,0059 ε rf
Nl(f ) = 0,0059 ε l f
Voor de f requentie f wordt bij berekening in octaaf banden de middenf requentie van de laagste
tertsband in de octaafband ingevuld (deze is gelijk aan f oc t /21/2 ) en bij berekening in tertsbanden de
middenf requentie van de betref fende tertsband. Uit het Fresnelgetal w ordt de af scherming per
schermrand berekend, uitgaande van de veronderstelling dat elke rand oneindig lang is. De bijdragen
van de verschillende overdrachtswegen worden gesommeerd. Ds c herm w ordt gecorrigeerd indien de
hoogte van het scherm boven het laagste van de twee aan het scherm grenzende maaivelden ( hs r –
hma ) klein is. Voor obstakels die sterk afwijken van een ideaal dun scherm w ordt een term ∆D in
rekening gebracht in f ormule 3.15.
Indien Nv ≤ -0,1
Ds c herm = 0 dB
Indien Nv > -0,1
3.15)

w aarbij:
Hf

(hs r – hma )

Hf

1

∆D

zie tabel 3.3

f

/250

als (hs r– hma ) f / 250 < 1
als (hs r – hma ) f / 250 ≥ 1

tabel 3.3 De waarden voor ∆D van obstakels die van de ideale schermvorm afwijken
∆D [dB]

Betreft

0

– alle gebouwen;
– dunne wanden met een helling kleiner dan 20° met de verticaal;
– grondlichamen waarbij de hellingen van de taluds aan beide zijden opgeteld niet meer dan 70° bedragen;

0

– grondlichamen uit de groep ∆D = 2 als boven op het grondlichaam een obstakel uit bovenstaande categorie
staat dat tenminste even hoog is als het grondlichaam

2

– grondlichamen waarbij de hellingen van de taluds aan beide zijden opgeteld tussen 70° en 165° liggen;
– grondlichamen met daarop een obstakel uit de eerste groep ∆D = 0 dat minder hoog is dan het
grondlichaam
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Als Ds c herm ≤ 0 dB dan w ordt Dscherm = 0 dB
Als Ds c herm ≥20 dB dan w ordt Ds cherm = 20 dB
Opmerking: indien het scherm veel breder is dan hoog gaat de f ormule 3.15 over in de f ormule van
het oneindig lange scherm (∆D = 0 verondersteld).
3.16) Ds c herm = 10Hf lg (20Nv + 3)
c. Vlak V snijdt twee of meer schermen
We onderscheiden hier tw ee situaties namelijk:
c.1

de algemene situatie;

c.2

het bijzondere geval waarbij zowel dichtbij de bron als dichtbij het immissiepunt een scherm staat en waarbij de
onderlinge afstand tussen de schermen groot is.

c.1 Algemene situatie
We onderscheiden:
●. Voor geen of slechts één van de schermen geldt he ≥ 0.
In deze gevallen w ordt alleen het scherm met de grootste verticale omw eg berekend volgens
de procedure van het enkele scherm. (Dit betekent, in het geval dat he kleiner dan nul is, dat
met het scherm dat in absolute w aarde gerekend de kleinste omw eg bezit verder wordt
gerekend).
●. Meer schermen met he ≥ 0.
Voor de berekening van Ds c herm w ordt een goede benadering gevonden door de Ds cherm van
het meest af schermende object te bepalen met de procedure van het enkele scherm.
Gebouw en e.d. worden in deze berekening vereenvoudigd tot een enkel scherm w aarbij de
zijpaden w orden berekend langs de verticale hoeklijnen met de grootste horizontale omw eg.
Als de onderlinge af stand r 12 (zie f iguur 3.7) tussen de schermen voldoet aan:
r 12 / ri >0,2
kan de volgende rekenprocedure worden gebruikt, die in f iguur 3.8 schematisch wordt aangegeven:
1. Alle schermen met he < 0 w orden verwijderd.
2. Van de overgebleven schermen w ordt het punt Si (berekend bij scherm i) bepaald. Si ligt op
een af stand s onder de top van het scherm.
3.17)

s l en s r zijn hierin de af stand van de linker-en rechterzijkant tot V. Bij gebouw en zijn dit de
af standen van de verst verwijderde verticale hoeklijnen van het gebouw ter linker - en
rechterzijde van V.

f iguur 3.7 De geometrie bij meerdere schermen tussen bron en immissiepunt
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f iguur 3.8 Toelichting op de berekening van Ds c herm bij meerdere schermen
3. De verbindingslijnen tussen bron B en Si en tussen het immissiepunt I en Si w orden bepaald.
Vervolgens wordt de lijn BSj geselecteerd, die vanuit de bron gezien de grootste elevatie heef t.
Tevens w ordt de lijn ISk geselecteerd, die vanuit het immissiepunt gezien de grootste elevatie
heef t.
4. Indien de lijnen BSj en ISk hetzelf de scherm betreffen, wordt Dscherm berekend door voor dit
scherm de procedure van het enkele scherm te volgen. In de overige gevallen w ordt het
snijpunt P van de lijnen BSj en ISk bepaald. Door dit snijpunt w ordt een verticale lijn, p,
gedacht. Op p w orden twee punten bepaald te weten:
– QB , snijpunt p met de lijn BQj;
– QI, snijpunt p met de lijn IQk.
Bepaal de hypothetische omw eg ε h
3.18) εh = BP + PI + – BQB - IQl
5. Vervolgens wordt Dscherm berekend door
3.19) Ds c herm = 10lg (0,118 εh f + 3), met

f

de middenfrequentie van de laagste tertsband in een octaafband bij berekening in octaafbanden of de
middenfrequentie van de tertsband bij berekening in tertsbanden.

De w aarde van Ds cherm w ordt in deze situatie als volgt begrensd:
4,8 ≤ Ds c herm ≤ 20 dB
c.2 Bijzondere situatie
Een bijzondere rekenprocedure kan w orden gevolgd als een scherm zich relatief dicht bij de bron
bevindt (scherm 1) en een ander dicht bij het immissiepunt (scherm 2). Voorwaarde is dat (zie figuur
3.9)
r B1 < 0,2 r
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r l2 < 0,2 r
Ds c herm is nu de som van tw ee termen.
Ds c herm = D1 + D2
0 ≤ Ds c herm ≤ 40 dB

f iguur 3.9 Toelichting op de geometrie bij een bijzondere situatie
D1 w ordt bepaald volgens de procedure van het enkele scherm voor scherm 1. Indien voor scherm 1
geldt he ≥ 0, dan w ordt voor de berekening van D2 een f ictieve bron aangenomen op de top van
scherm 1. Is he < 0, dan w ordt geen fictieve bron aangenomen maar w ordt met de w erkelijke plaats
van de bron gerekend. D2 w ordt berekend volgens de procedure van het enkele scherm. Aanbevolen
w ordt, als de af scherming nabij het immissiepunt groter is dan die bij de bron, de procedure om te
draaien en eerst de af scherming nabij het immissiepunt te berekenen en vervolgens met een (f ictief )
immissiepunt de af scherming bij de bron. Als meer schermen bij bron en/of immissiepunt aan
bovenstaande voorwaarde voldoen, worden de schermen met de hoogste w aarde voor ( D1 + D2 )
gebruikt in de berekening.
3.9. De term Dv eg
Indien zich in het gekromde geluidspad (zie f ormule 3.10) van geluidsbron naar immissiepunt dichte
vegetatie bevindt, bestaande uit een combinatie van bomen, struiken of heesters, zodanig dat het
zicht volledig verdw enen is, mag daarvoor een geluidsreductie worden gehanteerd. Deze
geluidsreductie in de overdracht is f requentie-afhankelijk en is opgenomen in tabel 3.4. Als extra eis
voor het toepassen van deze reductie geldt dat de hoogte van de vegetatie tenminst e 1 m hoger dient
te zijn dan de hoogte van het gekromde geluidspad ter plaatse van de af scherming (zie f iguur 3.10).
In de praktijk zal slechts in uitzonderingsgevallen aan de eisen van ondoorzichtbaarheid worden
voldaan. Indien verschillende af zonderlijke vegetaties, die voldoen aan deze specif icaties, de
gekromde straal doorsnijden (regelbeplanting) mag de reductie voor iedere groep afzonderlijk w orden
toegepast. De reductie geldt zow el voor de zomer als de winter, mits aan de eisen van
ondoorzichtbaarheid wordt voldaan. Voor veel beplantingen zal dit in de w inter niet het geval zijn. De
volgens tabel 3.4 te berekenen reductie mag dan slechts voor de helf t in rekening w orden gebracht.
Voorts mag in geen geval met meer dan 4 beplantingsstroken w orden gerekend.
tabel 3.4 Geluidsreductie die in rekening kan worden gebracht voor één strook dichte
vegetatie, welke meer dan 1 m boven het gekromde geluidspad van bron naar immissiepunt
uitsteekt
Middenfrequentie octaafbanden [Hz]

31,5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Dv e g [dB]

0

0

0

1

1

1

1

2

3

f iguur 3.10 Het gekromde geluidspad gaat door tw ee ‘regels’ vegetatie
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3.10. De term Dter r ein
Op industrieterreinen kan, door geluidsverstrooiing als gevolg van de aanw ezigheid van installaties en
objecten op het terrein, een extra verzwakking optreden. Deze wordt samengevat onder de term
Dterrein . Als Dterrein in rekening w ordt gebracht mag geen schermw erking van schermen op het
bedrijf sterrein worden toegepast. Dterrein is zeer specifiek voor het type terrein, de dichtheid van
obstakels en de hoogte daarvan. Het verdient daarom aanbeveling Dterrein door metingen vast te
stellen, w aarbij de meethoogte overeen moet komen met de geluidsstraal die naar de (verder
gelegen) relevante immissiepunten gaat. Voor bedrijven met open procesinstallaties kan voor
planningsdoeleinden met drie typen dif f use afschermende objecten w orden gerekend. Hiervoor wordt
het volgende indicatieve model gehanteerd.
3.20) Dterrein = t (f) r t
Dterrein ≤ Dmax , met
t(f)

frequentie-afhankelijke factor voor de geluidsverzwakking door industrieterreinen, de indicatieve waarden van
t(f) staan in tabel 3.5.

rt

het deel van de gekromde geluidsstraal, dat door de `open' installaties gaat (zie ook figuur 3.11). Als de
geluidsstraal zich voornamelijk boven de installaties bevindt kan dit deel niet tot rt worden gerekend.

Dma x

maximale type-afhankelijke dempingswaarden (zie tabel 3.5).

f iguur 3.11 Toelichting r t
tabel 3.5 Geluidsverzwakking t(f) in dB/m door verstrooiing door, reflectie tegen, en
afscherming door open procesinstallaties (deze tabel is indicatief)
31,5

63

125

250

500

1k

2k

4k

8k

Dma x
[dB]

type A

0

0

0,02

0,03

0,06

0,09

0,1

0,1

0,1

10

type B

0

0

0,04

0,06

0,11

0,17

0,2

0,2

0,2

20

tankenparken

0

0

0,002

0,005

0,015

0,02

0,02

0,02

0,02

10

Middenfrequentie
octaafbanden [Hz]

Bovengenoemde typen installaties kunnen gedef inieerd w orden als:
●. Type A: open procesinstallaties die per 30 m af stand door de installaties een bedekkingsgraad
hebben van circa 20%;
●. Type B: open procesinstallaties die per 30 m af stand door de installaties een bedekkingsgraad
van meer dan 20% hebben.
●. Tanken-parken: open procesinstallaties w aar vele (opslag)tanks staan opgesteld.
De w aarden uit de tabel dienen met de nodige voorzichtigheid te w orden toegepast en gelden
uitsluitend ter indicatie. Indien het toepassen van andere waarden (bijvoorbeeld verkregen uit
metingen of anderszins) leidt tot betrouwbaarder resultaten, hebben deze de voorkeur.
3.11. De bodemdemping Dbodem
In de term Dbodem zijn de ef f ecten van absorptie door, reflectie tegen en verstrooiing aan de bodem
verdisconteerd. Dbodem w ordt per octaafband bepaald.
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f iguur 3.12 Onderverdeling van bodemgebieden
3.11.1. Geometrie
In het model w ordt een drietal gebieden onderscheiden (zie f iguur 3.12).
a. Brongebied
Het gebied dat vanaf de bron in de richting van het immissiepunt een lengte heef t van r b.
3.21)

r b = 30 hb

als r i ≥ hb

rb = ri

als r i < 30 hb

b. Ontvangergebied
Het gebied dat vanaf het immissiepunt in de richting van de bron een lengte heef t van r o .
3.22)

r o = 30 ho

als r i ≥ ho

ro = ri

als r i < 30 ho

c. Middengebied
Dit is het gebied tussen bron- en ontvangergebied. Overlappen het bron- en ontvangergebied elkaar
dan w ordt geen middengebied verondersteld.
3.11.2. Aard van de bodem
De volgende bodemtypen w orden onderscheiden met behulp van de bodemf actor B.
a. Harde bodems: B = 0
Dit zijn alle bodems die bestaan uit asf alt, bestrating, water, beton en alle bodems w aarop veel
ref lecterende en geluidsverstrooiende objecten staan zoals open procesinstallaties e.d. Vele
industrieterreinen zijn als hard aan te merken.
b. Absorberende bodems: B = 1
Absorberende bodems zijn alle bodems w aarop vegetatie voor kan komen met w einig of geen
geluidsverstrooiende objecten. Voorbeelden zijn grasland, akkerland met en zonder gew as, bossen,
heide, tuinen.
c. Gedeeltelijk absorberende bodems: B = n/100
Als een gebied voor n% uit absorberende bodem bestaat, dan is de bodemf actor
3.23) B = n/100
3.11.3. Berekening van Dbodem
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De term Dbodem is uit een drietal deeltermen opgebouw d die het ef fect van de bodem in het bron-, en
immissiegebied en eventueel het midden gebied aangeven.
3.24) Dbodem =Db,br + Db,ont + Db,mid
De berekening van Db,br en Db,ont is volledig analoog. De berekening van het ef f ect van het
middengebied gaat op een andere w ijze.
tabel 3.6 De bodemverzwakking in het bron- en immissiegebied
Middenfrequentie octaafband [Hz]

Db ,b r of Db ,o n t [dB]

31,5

-3

63

-3

125

-1 + Bb (a(h) + 1)

250

-1 + Bb (b(h) + 1)

500

-1 + Bb (c(h) + 1)

1000

-1 + Bb (d(h) + 1)

2000

-1 + Bb

4000

-1 + Bb

8000

-1 + Bb

met

Opmerking: voor h = ho = 5 m geldt:
3.25)

c(5) = 0,0
d(5) = 0,0
De term Db,br
Db,br w ordt berekend uit de af stand r i tussen bron en immissiepunt, de bodemf actor Bb van het
brongebied en de (gecorrigeerde) bronhoogte h. De bodemf actor Bb blijf t betrokken op de echte
bronhoogte hb .
De hoogte h is gelijk aan de bronhoogte tenzij er af scherming optreedt met een positieve verticale
omw eg (Ds cherm ≥ 4,8) en bovendien de bronhoogte minder dan 5 m bedraagt. In dat geval geldt:
3.26)

h = hb

als hb ≥ 5 m of he ≤ 0

h = hb +(r i -rbs)he /r i

als hb < 5 m en he > 0
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De term Db,ont
De berekening van Db,ont is analoog aan Db,br (zie tabel 3.6).
De termDb,mid
De verzw akking ten gevolge van het middengebied w ordt bepaald uit de bodemf actor van het
middengebied Bm en de f actor m (zie tabel 3.7).
tabel 3.7 De bodemverzwakking in het middengebied
Middenfrequentie octaafband [Hz]

Db,mid [dB]

31,5 en 63

–3 m

125 en hoger

+3 m (Bm – 1)

met: m = 0 als r i ≤ 30 (hb + ho )
m = 1 – 30 (hb + ho )/r i als r i > 30 (hb + ho )

3.12. Dem pingsterm voor woongebieden Dhuis
Voor het bepalen van een gemiddelde dempingsterm voor w oongebieden kan gebruik w orden
gemaakt van de ICG rapporten GF-HR-01-03 (1989) en GF-HR-01-05 (1989).. Met die methode kan
voor een specif ieke stedenbouwkundige situatie de term Dhuis worden berekend, zijnde een
gemiddelde w aarde voor het betreffende gebied.
3.13. De m eteocorrectieterm Cmeteo
De meteocorrectie voor windturbines wordt als volgt vastgesteld:
3.27)

met
β

hoek tussen het noorden en de verbindingslijn tussen bron en ontvanger (in graden)

hb

bronhoogte met hb = H

ho

ontvangerhoog te

r

horizontale afstand tussen bron en ontvanger

4. Cum ulatie met andere bronnen
Deze rekenmethode w ordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidsbron.
Onderstaande is grotendeels overgenomen van het vergelijkbare voorschrift (Rekenvoorschrift wet
geluidhinder), met de toevoeging van de omrekeningsf ormule voor w indturbines, en enige aanpassing
ten gevolge van de toepassing buiten Wgh kader (zoals bv. MER of WRO).
De methode berekent de gecumuleerde geluidsbelasting rekening houdend met de verschillen in
dosis-effectrelaties van de verschillende geluidsbronnen. Ten behoeve van deze rekenmethode dient
de geluidsbelasting bekend te zijn van ieder van de bronnen, berekend volgens het voorschrift dat
voor die bronsoort geldt. De verschillende geluidsbronnen w orden hieronder aangeduid als L RL , LLL ,
LWT , LIL , LVL waarbij de indices respectievelijk staan voor spoorwegverkeer, luchtvaart, windturbine,
industrie en (w eg)verkeer. De ingevolge artikel 110g van de w et bij w egverkeerslaw aai toe te passen
af trek wordt bij deze rekenmethode niet toegepast. Al deze grootheden moeten zijn uitgedrukt in Lden ,
met uitzondering van industrielaw aai w aarbij de geluidsbelasting volgens de geldende w ettelijke
def initie w ordt bepaald.
L*RL is de geluidsbelasting vanw ege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt als een
geluidsbelasting LRL vanw ege spoorwegverkeer. L*RL wordt als volgt berekend:
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L*RL = 0,95 LRL – 1,40
Bovenstaande geldt mutatis mutandis voor de bronnen luchtvaart (index LL), industrie (index IL)
w indturbines (index WT) en wegverkeer (index VL). De rekenregels hiervoor z ijn:
L*LL = 0,98 LLL + 7,03
L*IL = 1,00 LIL + 1,00
L*VL = 1,00 LVL + 0,00
L*WT = 1,65 Lw t -20,05
Als alle betrokken bronnen op deze wijze zijn omgerekend in L*-w aarden, dan kan de gecumuleerde
w aarde worden berekend door middel van de zogenoemde energetische sommatie. De rekenregel
hiervoor is:

w aarbij gesommeerd w ordt over alle N betrokken bronnen en de index n kan staan voor RL, LL, IL,
WT en VL.
5. Definities
5.1. Sym bolen
symbool

eenheid

omschrijving

∆L

dB

correctiefactor voor de richtwerking van windturbines

alu

dB/m

luchtabsorptiecoëfficiënt

B

–

bodemfacor

Bb

–

bodemfactor van het brongebied

Bm

–

bodemfactor van het middengebied

Bo

–

bodemfactor van het ontvangergebied

Cme te o

dB

meteocorrectieter m

D

m

rotordiameter

d

m

diameter cilinder

Db ,b r

dB

bodemverzwakking in het brongebied

Db ,mid

dB

bodemverzwakking in het middengebied

Db ,o n t

dB

bodemverzwakking in het ontvangergebied

Db o d e m

dB

demping ten gevolge van de bodem

Dg e o

dB

afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding

Dlu c h t

dB

afname van het geluidsniveau door absorptie in lucht

Dma x

dB

maximale type-afhankelijke dempingswaarden

Dre fl

dB

afname door reflectie tegen obstakels (deze term is negatief)

Ds c h e rm

dB

afname ten gevolge van afscherming door obstakels

Dte rre in

dB

afname door demping t.g.v. installaties op het industrieterrein

Dv e g

dB

afname vanwege geluidsverstrooiing aan en absorptie door vegetatie

f

Hz

frequentie

H

m

verticale afstand tussen het maaiveld en het middelpunt van de rotor

hb

m

bronhoogte = H

he

m

effectieve schermhoogte

hm

m

hoogte van meetpunt ten opzichte van plaatselijk maaiveld

hma

m

hoogte maaiveld ten opzichte van referentievlak
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ho

m

beoordelingshoogte ten opzichte van plaatselijk maaiveld

hs r

m

hoogte van het scherm ten opzichte van referentievlak

i

–

1,2...9 (31,5, 63...8000 Hz)

j

–

integer windsnelheden op ashoogte, gelegen tussen vc i en vc o

LAe q ,k

dB(A)

gemeten equivalente geluidsniveau op meetpunt met index k

Le q

dB(A)

geluidsniveau ten gevolge van de turbine

L CUM

dB(A)

gecumuleerd hinderequivalent geluidsniveau

Le q *

dB(A)

geluidsniveau ten gevolge van de windturbine inclusief stoorgeluid

Ls to o r

dB(A)

stoorgeluid bij uitgeschakelde turbine (achtergrondgeluid)

LE

dB(A)

jaargemiddeld geluidsvermogen in octaafband i per beoordelingsperiode

LW,i,j

dB(A)

bronsterkte per octaafband i en per windsnelheidsklasse j

L*x x

dB(A)

Hinderequivalente geluidsbelasting, xx=LL (luchtvaart), RL (railverkeer), VL (wegverkeer), IL
(industrie), WT (windturbine)

N

–

Fresnelgetal

p

p

luchtdruk

pre f

kPa

referentie luchtdruk; veelal pre f = 101,3 kPa

R0

m

horizontale afstand tussen Pk en de verticale hartlijn van de mast

R1

m

kortste afstand tussen meetpunt P1 en het middelpunt van de rotor

rbm

m

afstand bron tot het midden van de cilinder m

rbr

m

afstand van de bron tot het reflecterend object

ri

m

afstand tussen het broncentrum en het immissiepunt

Rk

m

afstand van meetpunt met index k tot het middelpunt van de rotor

ror

m

afstand van het immissiepunt tot het reflecterend object

rt

m

deel van de gekromde geluidsstraal, dat door de ‘open’ installaties gaat

T

T

luchttemperatuur

t( f )

dB/m

factor voor de geluidsverzwakking door industrieterreinen

Tre f

K

referentie luchttemperatuur; veelal Tre f = 288 K

Uj

%

frequentie van voorkomen van windsnelheid j op ashoogte per periode

VA

m/s

windsnelheid op 5-10 meter hoogte boven het maaiveld

Vc i

m/s

laagste windsnelheid waarbij de turbine in bedrijf is

Vc i

m/s

laagste windsnelheid waarbij de turbine in bedrijf is

Vc o

m/s

hoogste windsnelheid waarbij de turbine in bedrijf is

VD

m/s

windsnelheid, afgeleid van de power curve

VH

m/s

gecorrigeerde windsnelheid op ashoogte

Vra te d

m/s

windsnelheid, waarbij de turbine juist het nominale vermogen levert

αk

°

hoek tussen windrichting/rotoras en de lijn tussen bron en ontvanger

β

°

hoek tussen het noorden en de verbindingslijn tussen bron en ontvanger

∆D

dB

tophoekcorrectie

εh

m

horizontale omweg om scherm

εv

m

verticale omweg om scherm

ρ

–

reflectiecoëfficiënt

Ψ

°

supplement van de hoek tussen de lijnen B-m en l-m
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5.2. Begrippen
Begrip

Omschrijving

Avondperiode

De beoordelingsperiode van 19.00 tot 23.00 uur

Beoordelingshoogte

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld

Beoordelingspunt

Het punt waar de geluidsbelasting wordt berekend en getoetst aan (eventuele)
grenswaarden

Dagperiode

De beoordelingsperiode van 07.00 tot 19.00 uur

Equivalent geluidsniveau

pA A-gew ogen momentane geluidsdruk
p0 ref erentiegeluidsdruk van 20 µPa
Invallend geluidsniveau

Het geluidsniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de eigen gevelreflectie
betrokken wordt

Monopool

Rondom gelijk uitstralende puntbron

Nachtperiode

De beoordelingsperiode van 23.00 tot 07.00 uur

Referentierichting

Richting die samenvalt met de rotoras (benedenwinds)

Richtingsindex

Het in een bepaalde richting uitgestraalde geluidsvermogen, verminderd met het
geluidsvermogen dat in referentierichting wordt uitgestraald

Stoorgeluid

Het op een emissiemeetpunt optredende geluid, veroorzaakt door andere geluidsbronnen
dan de windturbine

Vermogenscurve

Het verband tussen het elektrisch vermogen en de windsnelheid op ashoogte bij
standaard atmosferisch omstandigheden

Bijlage 5. Em missiefactoren zuiveringstechnische werken
Tabel 1. Em issiefactoren ontvangwerk en voorbehandeling
Onderdeel

percentage aanvoer via vrij verval riool

eenheid

0–25%

26–50%

51–75%

76–100%, of bij
ijzer-dosering

65

46,5

28

9,5

ou/s per m

roostergoedverwij dering

65

46,5

28

9,5

ou/s per m

roostergoedcontainers

65

46,5

28

9,5

ou/s per m

– oppervlak

7,5

7

6

5,5

ou/s per m2

– overstort

135

48

17

6

ou/s per m

zandwasser

135

48

17

6

ou/s per m2

ontvangwerk (put, vij zels etc.)

2

2

2

zandvanger:
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135

48

17

6

ou/s per m2

– oppervlak

8,5

7,5

7

6

ou/s per m

– overstort

18,5

16,5

15

13,5

ou/s per m

anaërobe tank

5,5

5

4,6

4,2

ou/s per m

– belucht

6

5,5

5

4,5

ou/s per m2

– onbelucht

5,5

5

4,6

4,2

ou/s per m2

voordenitrificatietank

2,2

1,9

1,7

1,6

ou/s per m2

verdeelwerk

voorbezinktank:
2

2

selector:

Tabel 2. Em issiefactoren biologisch zuiveringsproces RWZI
onderdeel:

slibbelasting (kg BZV/kg d.s.d.)

Eenheid

<0,05

0,05–0,10

0,11–0,20

0,21–0,30

>0,30

0,2

0,35

0,65

1,05

1,65

ou/s per m

0,2

0,35

0,65

1,05

1,65

ou/s per m

0,2

0,35

0,65

1,05

1,65

ou/s per m

0,3

0,55

1,0

1,6

2,5

ou/s per m

* bellenbeluchting

0,18

0,32

0,6

0,95

1,5

ou/s per m

* borstelbeluchting

0,18

0,32

0,6

0,95

1,5

ou/s per m

* puntbeluchting

0,18

0,32

0,6

0,95

1,5

ou/s per m

Retourslibgemaal

0,6

1,1

2,0

3,2

5

ou/s per m

0,2

0,35

0,65

1,05

1,65

ou/s per m

– oppervlak

0,16

0,28

0,5

0,85

1,3

ou/s per m

Na-nitrificatie

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

ou/s per m

Na-denitrificatie

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

ou/s per m

Beluchtingstank
– aërobe zone:
* bellenbeluchting

2

* puntbeluchting
met omkapping

2

* borstelbeluchting
met omkapping

2

* puntbeluchting
zonder omkapping

2

– anoxische zone:
2

2

2

2

Nabezinktank
– invoerzone
1
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2

2

2

2

1

Voor de overstort van de nabezinktank w ordt de emissie niet apart berekend.

Tabel 3. Em issiefactoren sliblijn
onderdeel

voorindikker

Slibkwaliteit

eenheid

vers

aëroob

8

3,95

anaëroob

gemengd
8

2

ou/s per m

2

naindikker

3,05

ou/s per m

uitgegist slibbuffer

3,05

ou/s per m2
ou/s per m2

slibindiklagune

4,05

1,75

4,35

filterpers

–

–

–

zeefbandpers

4,05

1,75

4,35

centrifuge

–

–

–

afvoer en opslag

4,05

1,75

4,35

fosfaatbezinktank

3,95

ou/s per m2

strippertank

3,95

ou/s per m2

slibindikker

3,95

ou/s per m

flocculatietank

3,95

ou/s per m

Bijlage 6. Model voor de rapportage, behorend bij artikel 3.73
Jaarlijks voor 1 mei inleveren, lees voor invullen eerst de toelichting
A. Algemene vragen
A1. Voor welk jaar is de rapportage?

A2. Bedrijfsgegevens:
UO-nummer

Postadres
Postcode

Bedrijfsnaam

Plaats

Contactpersoon

Telefoon
Fax

Bedrijfsadres

Emailadres

Postcode
Plaats

Gemeente
Waterschap

A3. Overige bedrijfsgegevens (aankruisen wat van toepassing is):
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ou/s per m2

ou/s per m2

2

2

Teeltwijze:
□ Grondteelt
1

□ Substraatteelt

□ Grondteelt en substraatteelt

1

De teelt van potplanten is een substraatteelt.
Als een bedrijf op substraat teelt vult het bedrijf de vragen onder blok B in.
Als een bedrijf in de grond teelt vult het bedrijf de vragen onder blok C in.
Als een bedrijf zow el op substraat als in de grond teelt moeten de vragen onder blok B en C w orden
ingevuld.
Alle bedrijven moeten blok D invullen.
B. De volgende vragen gelden voor telers op substraat
Het bevoegd gezag kan volgens artikel 3.69 van het Activiteitenbesluit in specif ieke gevallen met een
maatw erkvoorschrift een andere wijze van meten, berekenen, registreren en rapporteren bepalen.
B1. Aangeven waarop drainwater wordt geloosd:
□ Riolering
□ Oppervlaktewater
□ Lozing op riolering en oppervlaktewater
□ Geen lozing op riolering of op oppervlaktewater

B2. Oppervlak per periode voor gewas of gewasgroep op substraat (in hectare):
Gewasgroep (code)

Periode

Oppervlakte
1

Van week
Onbeteeld (000)
Geen registratieplicht (999)
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1

Tot en met week

(in ha)

1

Een w eek in het rapportagejaar
Als u geen drainw ater op oppervlaktewater en/of de riolering loost (vraag B1) dan hoeft u de vragen
B3 tot en met B6 niet te beantw oorden.
B3. Volumes van het geloosde drainwater
Registratieperiode

Hoeveelheid geloosd drainwater
3 1, 2
(in m )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Opmerking 1: de hoeveelheid geloosd drainw ater moet éénmaal per 4 w eken worden gemeten. Als in
een bepaalde periode geen drainw ater is geloosd dient u dit te vermelden door een ‘nul’ op te nemen.
Opmerking 2: Een registratieperiode bestaat uit 4 w eken. De eerste periode loopt van dag 1
(maandag) van w eek 1 tot met dag 7 (zondag) van week 4. Als een jaar 53 w eken heeft, heeft periode
13 vijf (5) w eken.
B4. Sam enstelling van het geloosde drainwater
U bent verplicht om minimaal 7 keer per jaar een monster te nemen van het geloosde drainw ater. U
kunt er ook voor kiezen om 13 keer per jaar een monster te nemen. Geef hier uw keuze aan.
□ Monstername 13 keer per jaar, ga naar vraag B5
□ Monstername 7 keer per jaar, ga naar vraag B6
B5. Sam enstelling van het geloosde drainwater bij 13 keer monstername 1
Registratieperiode

Datum monstername (in
dag/mnd/jaartal)

Gehalte aan NH4 in het
drainwater (in mmol per
liter)

1
2
3
4
5
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Gehalte aan NO3 in het
drainwater
(in mmol per liter)

Gehalte aan P in het
drainwater (in mmol per
liter)

6
7
8
9
10
11
12
13

Opmerking 1: het gehalte aan NH4 , NO3 en P w ordt éénmaal per 4 w eken gemeten. Als er niet is
geloosd in een bepaalde periode hoef t u in deze periode geen monster te nemen en dit ook niet te
rapporteren. Dus geen ‘nul’ vermelden.
B6. Sam enstelling van het geloosde drainwater bij 7 keer monst ername1
Registratie1
periode

Datum monstername (in
dag/mnd/jaartal)

Gehalte aan NH4 in het
drainwater (in mmol per
liter)

Gehalte aan NO3 in het
drainwater (in mmol per
liter)

Gehalte aan P in het
drainwater (in mmol per
liter)

1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
11/12
13

Opmerking 1: het gehalte aan NH4 , NO3 en P moet éénmaal per 8 w eken worden gemeten en nog
één maal in periode 13. Als er niet is geloosd in een bepaalde periode hoef t u in deze periode geen
monster te nemen, en dit ook niet te rapporteren. Dus geen ‘nul’ vermelden.
De registratieperiode 1/2 loopt van dag 1 (maandag) van w eek 1 tot en met dag 7 (zondag) van week
8.
C. De volgende vragen gelden voor de grondteelt
Het bevoegd gezag kan volgens artikel 3.74 van het Activiteitenbesluit in specif ieke gevallen met een
maatw erkvoorschrift een andere wijze van meten, berekenen, registreren en rapporteren bepalen.
C1. Aangeven waarop drainagewater wordt geloosd:
□ Riolering
□ Oppervlaktewater
□ Lozing op riolering en oppervlaktewater
□ Bodem
□ Geen lozing

1

Opmerking 1: De optie ‘geen lozing’ geldt alleen als de w atergif t aantoonbaar volledig is af gestemd op
de behoef te van het gew as, bijvoorbeeld door het gebruik van een lysimeter. Als dit niet aan te tonen
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valt dan geldt de optie ‘Bodem’.
C2. Oppervlak per periode voor gewas, gewasgroep in de grond (in hectare):
Gewasgroep (code)

Periode
Van
1
week

Tot en met week1

Oppervlakte

Assimilatiebelichting

(in ha)

Aankruisen indien
2
van toepassing

Onbeteeld (000)
Geen registratieplicht (999)

Opmerking 1: Een w eek in het rapportagejaar.
Opmerking 2: Voor een aantal gew assen (alstroemeria, iris, lelie, chrysant en lisianthus) wordt u
gevraagd aan te geven of u bij de teelt gebruik maakt van assimilatiebelichting. Dit doet u door na het
vermelden van de teelt en de teeltperiode en het bijbehorend oppervlak een kruisje te zetten in de
kolom assimilatiebelichting.
C3. Gerealiseerd verbruik aan totaal s tikstof en totaal fosfor over het gehele afgelopen
registratiejaar:
Onderdeel

Eenheid

N-gift

Kg N

P-gift

Kg P

Verbruik

Als u geen drainagew ater op oppervlaktewater of riolering loost (antw oord vraag C1) hoef t u de
vragen C4 en C5 niet in te vullen.
C4. Volumes en samenstelling van het geloosde drainagewater
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Hoeveelheid geloosd drainagewater (in m3 ) 1 ) 2 )

Registratieperiode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Opmerking 1: de hoeveelheid geloosd drainagew ater moet éénmaal per 4 w eken worden gemeten.
Als in een bepaalde periode geen drainagew ater is geloosd, dient u dit ook te vermelden door een
‘nul’ op te nemen.
Opmerking 2: Een registratieperiode bestaat uit 4 w eken. De eerste periode loopt van dag 1
(maandag) van w eek 1 tot met dag 7 (zondag) van week 4. Als een jaar 53 w eken heeft, heeft periode
13 vijf (5) w eken.
C5. Sam enstelling van het geloosde drainagewater:
Registratieperiode

Datum monstername
(in dag/mnd/
jaartal)

Gehalte aan NH4 in het
drainagewater (in mmol
per liter)

Gehalte aan NO3 in het
drainagewater (in mmol
per liter)

Gehalte aan P in het
drainagewater (in mmol per
liter)

1
2
3
4

Opmerking 1: de samenstelling van het geloosde drainagew ater op gehalte aan NH4 , NO3 of P moet
ten minste éénmaal per 13 w eken worden gemeten. Indien gedurende deze 13 w eken geen
drainagew ater is geloosd, is het niet nodig om in deze periode analyses uit te voeren. In dat geval
w ordt in deze periode ook geen w aarde vermeld.
D. Vragen voor alle bedrijven
D1. Opm erkingen:

D2. Aldus naar waarheid opgemaakt:
Naam
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Datum
Plaats
Handtekening

D3. Getoetst op juistheid en volledigheid door geaccepteerde deskundige 1:
Naam
Plaats
Datum
Handtekening

1 Dit blok is niet langer verplicht. De tuinder mag de rapportage ook rechtstreeks invoeren.
Toelichting bij het formulier
Jaarlijks dienen de gegevens op dit f ormulier voor 1 mei te w orden gerapporteerd aan de Stichting
UO-IMT. Bij voorkeur vindt de rapportage digitaal plaats op de w ebsite www.uo-glastuinbouw.nl .
De bevoegde gezagen (gemeenten, w aterschappen en het Ministerie van Economische zaken,
Landbouw en Innovatie) hebben de Stichting UO-IMT opgericht met als doel alle registratiegegevens
op één punt te verzamelen. De Stichting UO-IMT geef t het bevoegd gezag toegang tot de (wettelijk
verplichte) rapportage.
Het Activiteitenbesluit milieubeheer maakt voor de rapportageverplichting onderscheid tussen telers
op substraat en telers in de grond. Grondtelers rapporteren het verbruik van mineralen en
emissiegegevens en substraattelers rapporteren alleen de emissiegegevens.
Als zow el op substraat als in de grond w ordt geteeld dienen de vragen voor beide teeltw ijzen te
w orden ingevuld.
Substraatteelt is een wijze van telen w aarbij de gew assen groeien los van de ondergrond.
Alle gegevens die u gebruikt voor deze rapportage (meetgegevens, logboek, berekeningen, f acturen,
af leveringsbewijzen, etc) dient u ten minste vijf jaar te bew aren. U w ordt aangeraden een kopie van dit
f ormulier te bew aren in uw eigen administratie.
Dit f ormulier dient ingevuld te w orden per inrichting. Meestal is dit een locatie w aarop een
glastuinbouw bedrijf is gevestigd. Het kan zijn dat uw bedrijf uit meerdere inrichtingen / locaties
bestaat. Uw gemeente kan u aangeven w at de grens van de inrichting is.
Het f ormulier kent vier blokken vragen. Blok A zijn algemene vragen over het bedrijf , Blok B zijn
vragen voor de teelt op substraat. Blok C zijn vragen voor de teelt in de grond en blok D gaat over de
ondertekening.
Blok A
A1.Hier geef t u het kalenderjaar aan w aarover deze jaarrapportage gaat (bijvoorbeeld 2010).
A2.Adresgegevens en UO-nummer: zodra uw gegevens bekend zijn bij het bevoegd gezag krijgt u
via de UO-IMT een UO-nummer. Als u nog geen UO-nummer heef t, dan kunt u dit via de
gemeente opvragen.
A3.Uw teeltw ijze bepaalt w at u dient te rapporteren. Als u op substraat teelt dient u
emissiegegevens te rapporteren, bedoeld w ordt de geloosde hoeveelheid drainw ater en de
gehaltes aan meststof fen in dit w ater. Bij een grondteelt moet u daarnaast ook de
verbruiksgegevens rapporteren. Teelt u zow el op substraat als in de grond dan w ordt u
gevraagd zow el de vragen voor de substraatteelt als de grondteelt te beantw oorden.
Blok B. : Vragen voor de substraatteelt
Het bevoegd gezag kan in een maatw erkvoorschrift een andere wijze van meten, berekenen,
registreren en rapporteren bepalen. Een reden hiervoor kan zijn dat het bedrijf hoof dzakelijk
substraatteelt heeft en het bevoegd gezag aangeeft dat het bedrijf alleen daarvoor hoeft te
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rapporteren. Andere redenen kunnen zijn dat het niet mogelijk is om de lozing uit de teelt op substraat
en de grondteelt af zonderlijk te bepalen.
B1. Hier kunt u aangeven of het bedrijf drainwater loost op oppervlaktewater op riolering of op
beide. Als u helemaal geen voedingsmiddelenhoudend af valw ater loost, dan kruist u de vierde
optie aan. U hoef t dan de vragen B3 tot en met B6 niet te beantw oorden.
B2. Hierin w ordt u gevraagd aan te geven wat u het af gelopen kalenderjaar heef t geteeld.
Per gew as en gew asgroep geeft u aan in w elke weken u dit hebt geteeld en op w elk oppervlak
(in hectare, met een nauw keurigheid van vier cijf ers achter de komma). Als het beteelde
oppervlak van een gew as in het jaar w ijzigt kunt u hiervoor twee of meer regels gebruiken. Bijv.
tomaat: van w eek 1 tot en met 34 op 1,5340 ha en tomaat van w eek 34 tot 48 op 2,5280 ha. Bij
meer dan 3,5 dagen van een bepaalde teelt w ordt dit afgerond naar één week.
Onbeteeld oppervlak (uw kas ligt bijvoorbeeld een aantal w eken leeg tussen twee teelten) dient
u apart te vermelden. Ook als u een periode van het jaar geen registratieverplichting heeft
dient u dit apart te vermelden. In de tabel zijn de regels voor ‘onbeteeld oppervlak’ en ‘geen
registratieverplichting’ al voorgedrukt.
Gew assen waarvoor opkw eek plaatsvindt op uw bedrijf dient u apart te vermelden. Voor
opkw eek kan namelijk een andere norm gelden dan voor reguliere teelt, het apart opnemen is
van belang voor de berekening van de juiste bedrijf snorm voor uw bedrijf .
Geen registratieplicht (code 999):

De term ‘geen registratieplicht’ geldt alleen bij bedrijfsbeëindiging of bij de start van een nieuw bedrijf tijdens het jaar. Voor de
periode in dat jaar dat u dan nog niet of niet meer teelt geldt de term ‘geen registratieplicht’. Als een deel van uw kassen niet in
gebruik is geldt de term ‘onbeteeld oppervlak’.
Bij verhuur van een deel van de kas behoeft u dat deel niet meer te verantwoorden en zal dus het geregistreerde totale
oppervlak verminderen.

Als u meer ruimte nodig heef t in de tabel dan kunt u daarvoor een extra pagina toevoegen. Een
voorbeeld van het invullen van deze tabel is onderaan de toelichting bijgevoegd.
B3. Hier rapporteert u hoeveel drainw ater is geloosd. In de Activiteitenregeling milieubeheer is
opgenomen dat eenmaal per 4 w eken de geloosde hoeveelheid drainw ater op riolering en/of
oppervlaktew ater moet w orden gemeten en geregistreerd.
B4/6.
Minimaal 7 keer per jaar (1 keer per 8 weken en één keer in registratieperiode 13)
moeten de gehaltes NH4 , NO3 en P van het drainw ater worden gemeten en geregistreerd. Let
op dat u monstername en de metingen verspreidt over het jaar, of in elke periode van 8 w eken
een meting uitvoert. Vermeld steeds de datum van monstername. Bij substraatteelten volstaat
het om de analysegegevens van een drain- of matmonster toe te sturen.
U kunt er ook voor kiezen om 13 keer per jaar, dat is gelijk aan één keer in de 4 w eken, een
monster te nemen en te laten analyseren op NH4 , NO3 en P.
Blok C. : Vragen voor de grondteelt
Het bevoegd gezag kan in een maatw erkvoorschrift een andere wijze van meten, berekenen,
registreren en rapporteren bepalen. Een reden hiervoor kan zijn dat het bedrijf hoof dzakelijk
substraatteelt heeft en het bevoegd gezag aangeeft dat het bedrijf alleen daarvoor hoeft te
rapporteren. Andere redenen kunnen zijn dat het niet mogelijk is om de lozing uit de teelt op substraat
en de grondteelt af zonderlijk te bepalen.
C1. Hier kunt u aangeven of het bedrijf drainagewater loost op oppervlaktewater op riolering of op
beide. Als u alleen op de bodem loost, dan kruist u de vierde optie aan. U kunt ook aangeven
dat u ‘Geen lozing’ heef t. Alleen als uw watergif t exact naar behoefte is van het gewas, geldt
deze laatste optie.
Bij de opties lozing op de bodem en geen lozing hoef t u de vragen C4 tot en met C6 niet te
beantw oorden.
C2. Hier w ordt u gevraagd aan te geven wat u het afgelopen kalenderjaar heeft geteeld.
Per gew as en gew asgroep geeft u aan in w elke weken u dit hebt geteeld en op w elk oppervlak
(in hectare, met een nauw keurigheid van vier cijf ers achter de komma). Als het beteelde
oppervlak van een gew as in het jaar w ijzigt kunt u hiervoor twee of meer regels gebruiken. Bijv.
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tomaat: van w eek 1 tot en met 34 op 1,5340 ha en tomaat van w eek 34 tot 48 op 2,5280 ha. Bij
meer dan 3,5 dagen van een bepaalde teelt w ordt dit afgerond naar één week.
Onbeteeld oppervlak (uw kas ligt bijvoorbeeld een aantal w eken leeg tussen twee teelten) dient
u apart te vermelden. Ook als u een periode van het jaar geen registratieverplichting heeft
dient u dit apart te vermelden. In de tabel zijn de regels voor ‘onbeteeld oppervlak’ en ‘geen
registratieverplichting’ al voorgedrukt.
Gew assen waarvoor opkw eek plaatsvindt op uw bedrijf dient u apart te vermelden. Voor
opkw eek kan namelijk een andere norm gelden dan voor reguliere teelt, het apart opnemen is
van belang voor de berekening van de juiste bedrijf snorm voor uw bedrijf .
In de laatste kolom geef t u aan of u voor dit gew as assimilatiebelichting gebruikt. De norm is in
enkele gevallen ook af hankelijk van het gebruik van assimilatiebelichting.
Geen registratieplicht (code 999):

De term ‘geen registratieplicht’ geldt alleen bij bedrijfsbeëindiging of bij de start van een nieuw bedrijf tijdens het jaar. Voor de
periode in dat jaar dat u dan nog niet of niet meer teelt geldt de term ‘geen registratieplicht’. Als een deel van uw kassen niet in
gebruik is geldt de term ‘onbeteeld oppervlak’.
Bij verhuur van een deel van de kas behoeft u dat deel niet meer te verantwoorden en zal dus het geregistreerde totale
oppervlak verminderen.

Als u meer ruimte nodig heef t in de tabel dan kunt u daarvoor een extra pagina toevoegen. Een
voorbeeld van het invullen van deze tabel is onderaan de toelichting bijgevoegd.
C3. Verbruik aan totaal stikstof (in kg N) en totaal f osfor (in kg P): om het door u gerealiseerde
verbruik over het hele kalenderjaar te berekenen, telt u de totale mestgif t aan N over het hele
jaar op. U moet daarbij dus zelf per meststof de hoeveelheid N bepalen. U doet hetzelf de voor
de gif t aan P. Het is aan te raden om in een logboek het gebruik van de hoeveelheid van
diverse meststoffen bij te houden.
C4. Hier rapporteert u hoeveel drainagew ater is geloosd. In de Activiteit enregeling milieubeheer is
opgenomen dat eenmaal per 4 w eken de geloosde hoeveelheid drainagew ater op riolering
en/of oppervlaktew ater moet w orden gemeten en geregistreerd.
C5. U dient 1 x per 13 w eken, of vier (4) keer per jaar een monster te nemen van het te lozen
drainagew ater en te laten analyseren op de gehaltes aan NH4 , NO3 en P. Let op dat u
monstername en de metingen verspreidt over het jaar, of in elke periode van 8 w eken een
meting uitvoert. Vermeld steeds de datum van monstername.
Blok D. : Vragen voor alle bedrijven, de ondertekening
D1. Opmerkingen: Hier kunt u eventueel ter zake doende opmerkingen noteren.
D2. Mocht u toch gebruik maken van dit f ormulier vergeet dan niet het f ormulier te dateren en te
ondertekenen.
D3. U kunt de rapportage rechtstreeks invoeren op de w ebsite. U kunt de rapportage ook
aanleveren via een zogenaamde geaccepteerde deskundige. Op de w ebsite van de UO-IMT
vindt u een lijst van geaccepteerde deskundigen.

VOORBEELD
Van het invullen van het Teeltplan

Gewasgroep (code)

Periode

Oppervlakte
1

1

Van week

Tot en met week

(in ha)

1

2

2,3000

Paprika (82)

3

42

2,3000

Courgette (301)

1

38

1,7000

Onbeteeld oppervlak (000)
Geen registratieplicht (999)

496

Onbeteeld oppervlak (000)

39

43

1,7000

Onbeteeld oppervlak (000)

44

52

4,0000

1

Een w eek in het rapportagejaar.

Toelichting op het voorbeeld
Deze teler heef t op zijn bedrijf een totaal teeltoppervlak van 4 hectare (40.000 m2 ). Daarvan gebruikt
hij dit jaar 2,3 ha voor paprikateelt, en 1,7 ha voor courgettes. Een gedeelte van het jaar, in de w inter,
ligt het bedrijf leeg.
In de tabel moet deze teler dus 3 dingen aangeven:
1. Wanneer en op w elk oppervlak hij paprika’s teelt.
2. Wanneer en op w elk oppervlak hij courgettes teelt.
3. Wanneer w elk oppervlak onbeteeld is.
Eerst w orden de gewassen ingevuld.
De teler teelt paprika’s van w eek 3 tot en met w eek 43 op 2,3 ha. De gew ascode voor paprika is 82.
Dit w ordt opgenomen in de tabel l.
De teler teelt courgette van week 1 tot en met 38 op 1,7 ha. De gew ascode voor courgette is 301. Ook
dit w ordt vermeld.
In deze rapportage is het belangrijk om ook de periodes te vermelden dat (een deel van de) kas leeg
staat. De rapportage is namelijk pas volledig als voor alle 52 (of 53) weken is vermeld w at er in de kas
geteeld is.
Voor deze tuinder geldt dat de kas zow el in het begin van het jaar als het eind van het jaar gedeeltelijk
leeg staat. Dit w ordt vermeld als onbeteeld oppervlak. Omdat het oppervlakte onbeteeld aan het eind
van het jaar (vanaf week 43) verandert zijn hier drie regels voor nodig in de tabel.
Per w eek vergelijkt de teler het oppervlak dat in gebruik is voor paprika en courgette met het totale
teeltoppervlak.
In w eek 1 en week 2 staan er al wel courgettes in de kas, maar nog geen paprika’s. 2,3 ha van het
kasoppervlak is dus onbeteeld. Op de bovenste, voorgedrukte, regel van de tabel (‘onbeteeld’) geef t
hij aan dat in w eek 1 en 2 2,3 ha onbeteeld is.
In de periode van w eek 3 tot en met w eek 38 is het totale kasoppervlak in gebruik voor paprika’s en
courgettes. Er is dus in deze periode geen onbeteeld oppervlak.
In de w eken 39 tot en met 42 is 1,7 ha onbeteeld. De tuinder neemt dit op in de tabel. Vanaf week 43
staat de hele kas leeg. Ook dit w ordt vermeld in de tabel.

Bijlage 7. Meetvoorschrift binnenschietinrichtingen
Doel m eetvoorschrift
Het doel van het Meetvoorschrift binnenschietinrichtingen is om de geluidimmissies ten gevolge van
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schietgeluid rondom een civiele binnenschietinrichting te bepalen op de gevel van nabijgelegen
geluidgevoelige bestemmingen of in in- of aanpandige gebouw en.
Schiet- en impulsgeluid in bestaande voorschriften
In de Handleiding Meten en Rekenen Industrielaw aai (1999) wordt gesteld dat deze niet van
toepassing is op schietgeluid. Voor de inventarisatie en beoordeling van schietgeluid w ordt verwezen
naar de Circulaire Schietlaw aai (oorspronkelijke versie 1979).
In de Circulaire Schietlaw aai berust de beoordeling van schietgeluid op tw ee aspecten: het Lknal
niveau van een enkel schot, en het gemiddelde geluidniveau over een periode van een uur (w aarbij
het aantal schoten w ordt meegenomen). De Circulaire is echter specifiek van toepassing op
schietinrichtingen in de open lucht. Daarnaast wordt in de Circulaire het gebruik van Lknal w aarden
voorgeschreven, waarbij de metingen dienen te w orden uitgevoerd in de stand ‘impuls’ en ‘A -w eging’,
met bijbehorende dB(A, imp) w aarden. De internationale standaard voor geluidmeters, IEC
61672:2003, schrijf t echter alleen nog de ‘f ast’ en ‘slow ’ tijdw eging voor en concludeert dat ‘impulse’
w eging ongeschikt is voor impulsgeluid. Alleen uit historische overwegingen wordt in deze norm nog
iets gezegd over de meterstand impulse.
Er is derhalve geen meetmethode voorgeschreven om de beoordelingsgrootheden voor schietgeluid
van binnenschietinrichtingen te bepalen. Deze leemte w ordt door dit nieuw e meetvoorschrift ingevuld.
Beoordelingsmaten voor schietgeluid van binnenschietbanen
In het Activiteitenbesluit w ordt voor de beoordeling van het geluid van schietbanen van tw ee
beoordelingsgrootheden uitgegaan: Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L Ar,LT ) en het
maximale geluidniveau (LAmax) voor drie beoordelingsperioden: de dag-, avond- en nachtperiode.
Voor het meten en berekenen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L Ar,LT ) wordt gebruik
gemaakt van het A-gew ogen geluidexpositieniveau LAE van een enkel schot (zie ISO 17201). Het
equivalente geluidniveau LAeq van een w apentype is gerelateerd aan het geluidexpositieniveau LAE
volgens:
LAeq = LAE – 10log(T) + 10log(N) (1)
met
LAE het geluidexpositieniveau van een w apentype;
T de tijdsduur in seconden van een beoordelingsperiode;
N het aantal schoten binnen de beoordelingsperiode.
Het LAmax niveau is het maximale A-gew ogen geluidniveau van een enkel schot gemeten in de
meterstand ‘Fast’.Vier verschillende categorieën worden onderscheiden voor de wapentypen die op
binnenschietbanen gebruikt w orden:
1)
2)
3)
4)

KKP: klein kaliber pistool (tot en met .22 / 5.6mm);
KKG: klein kaliber gew eer (tot en met .22 / 5.6mm);
GKP: groot kaliber pistool (groter dan .22 / 5.6mm);
GKG: groot kaliber gew eer (groter dan .22 / 5.6mm).

Af hankelijk van de bedrijf ssituatie, wordt voor de verschillende relevante beoordelingsperioden voor
elke categorie één representatief wapen vastgesteld. Dit w ordt beschreven in het volgende hoof dstuk.
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ) voor de verschillende relevante
beoordelingsperioden w ordt bepaald met gebruikmaking van onderstaande formule. Vergelijkbaar met
paragraaf 7.3.2 van de Handleiding Meten en Rekenen Industrielaw aai w ordt de toeslag K 2 van 5 dB
toegepast voor het impulsachtige schietgeluid:
LAr,LT = 10 log Σ Nc at 100,1* LAE,c at – 10*logT + 5 (2)
Hierin is
Nc at `Het totaal aantal schoten per jaar per categorie gedurende de relevante beoordelingsperiode
(dag, avond, nacht), dus niet alleen de schoten voor het representatieve wapen in de betreffende
categorie;
LAE,c at Het gemiddeld gemeten geluidexpositieniveau voor het representatieve wapen;
T Het aantal seconden binnen de relevante beoordelingsperiode (voor de dagperiode van 07:00 tot
19:00 uur is dit 365x3600×12 = 15.768.000 seconden).
Overig geluid van de inrichting (apparatuur zoals ventilatoren) wordt als volgt toegevoegd:
LAr,LT = 10 log (100,1* Lschiet + 100,1* Loverig ) (3)
Waarbij
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Ls c hiet het LAr,LTis van het schietgeluid;
Loverig het LAr,LT is van het overig inrichtinggeluid.
Akoestisch representatieve bedrijfssituatie
De representatieve beoordelingsperiode kenmerkend voor de geluidsituatie van de schietinrichting is
vastgesteld op 1 kalenderjaar.
Het representatieve gebruik in aantallen schoten w ordt verdeeld over de genoemde vier
w apencategorieën. Per categorie wordt ook een representatief wapen vastgesteld.
Een representatief wapen wordt bepaald door het wapen dat binnen een categorie de hoogste
geluidniveaus geef t. Daartoe wordt het wapen gekozen dat binnen een categorie het hoogste kaliber
heef t; het hoogste gewicht van de voortdrijvende lading; de hoogste uittredesnelheid van de kogel
heef t en de kortste loop heeft. Het w apen dat op basis hiervan naar verwachting de hoogste
geluidemissie geef t en dat binnen de representatieve bedrijf ssituatie in de betreffende categorie
verantw oordelijk is voor meer dan 5 procent van het aantal schoten, wordt als representatief wapen
aangemerkt.
Bepaling van beoordelingsgrootheden
De geluidimmissie van een w apencategorie, uitgedrukt in het A-gewogen geluidexpositieniveau, wordt
bepaald uit metingen aan het w apentype dat representatief is voor de wapencategorie. De
langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus (L Ar,LT ) voor de verschillende beoordelingsperioden w orden
vervolgens bepaald met behulp van f ormule (2).
Het maximale geluidniveau (LAmax) wordt bepaald door het hoogste gemeten LAmax niveau van één van
de vier representatieve wapens.
Indien de binnenschietinrichting verschillende banen kent, dient deze procedure voor iedere baan
apart te w orden doorlopen. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau is dan het energetisch
gesommeerde beoordelingsniveau van de verschillende banen. Het maximale geluidniveau w ordt
bepaald door het niveau van de baan met het hoogste niveau.
Indien de inrichting behalve schietgeluid tevens ander geluid produceert wordt dit toegevoegd middels
f ormule (3). Ook voor dit geluid is de beoordelingsperiode 1 jaar.
Meten van de geluidimmissie
Indicatieve metingen
Ter hoogte van de gevel van gevoelige gebouw en of in in- en aanpandige gevoelige gebouw en
kunnen eerst indicatieve metingen w orden uitgevoerd. Deze hebben als doel om te bepalen of de
uiteindelijke metingen op de gevoelige bestemming betrouw baar kunnen worden uitgevoerd en welke
schietposities hiervoor relevant zijn.
De indicatieve meting w ordt uitgevoerd door de variatie van het L Amax niveau voor, tijdens en na een
serie van 3 schoten af te lezen van de geluidniveaumeter. Indien het niveau van de metingen met
schietgeluid ten minste 5 dB of meer bedraagt dan zonder schietgeluid, dan kunnen de L AE en LAmax
metingen betrouw baar worden uitgevoerd. Directe communicatie met de schutter is van belang om de
tijdstippen van de meting af te stemmen. Het is van belang om deze indicatieve metingen uit te voeren
met zo min mogelijk stoorgeluid.
Als het bovengenoemde verschil minder dan 5 dB is kunnen de metingen alsnog w orden uitgevoerd,
maar deze zijn dan niet betrouw baar en geven alleen een bovengrens van de optredende
geluidniveaus. Het is echter niet de verwachting dat voor dit soort situaties hinder zal optreden.
Metingen
Ter hoogte van de gevel van gevoelige gebouw en of in in- en aanpandige gevoelige gebouw en
w orden de LAE en LAmax niveaus gemeten van de vier representatieve wapens. Voor het bepalen van
de meetposities w ordt verwezen naar paragraaf 3.7 van de Handleiding Meten en Rekenen
Industrielaw aai.
Vanw ege het kortdurende karakter van het schietgeluid en mogelijke variaties in de niveaus van
achtereenvolgende schoten, moeten per positie ten minste 5 schoten van elk representatief
w apentype worden gemeten. Indien voor de L AE waarden de standaarddeviatie van het energetisch
gemiddelde (standaarddeviatie van de gemeten geluidniveaus gedeeld door √(N-1)) meer dan 1 dB
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bedraagt, dan dient het aantal schoten te worden vergroot totdat de standaarddeviatie minder dan 1
dB bedraagt.
Voor de beoordeling is het invallende geluidniveau relevant. Indien het meetpunt direct vóór een gevel
is gesitueerd dient, om het invallende geluidniveau te bepalen, de gevelcorrectieterm Cg te w orden
toegepast zoals deze is gedefinieerd in de Handleiding Meten en Rekenen Industrielaw aai.
Metingen dienen te w orden uitgevoerd voor schietposities op het midden van baan en voor alle
schietposities die ten opzichte van de kogelvanger relevant zijn. Het is mogelijk dat als gevolg van een
akoestisch lek door de ventilatievoorziening de gemeten geluidniveaus hoger zijn als de schutter zich
dichterbij de kogelvanger bevindt.
Voor het vaststellen van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus w orden de gemeten
geluidexpositieniveaus per meetlocatie en per schietlocatie energetisch gemiddeld. Indien voor een
bepaalde beoordelingslocatie voor verschillende schietposities metingen zijn uitgevoerd, dan w orden,
voor de bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau, alleen die meetresultaten gebruikt
van de schietpositie w aar het hoogste gemiddelde geluidexpositieniveau is gemeten.
Tevens dient per meetlocatie in een zo rustig mogelijke periode gedurende ten minste 1 minuut het
LAeq niveau van het achtergrondgeluid te w orden bepaald.
Het meten van schietgeluid vraagt een aparte deskundigheid w aarbij bijzondere aandacht geschonken
moet w orden aan het dynamisch bereik van het meetsysteem, invloeden van het
achtergrondgeluidniveau en de meteorologie op het overdrachtpad van de schietinrichting naar een
geluidgevoelige bestemming. Voor de w indrichting zijn de voorschriften uit de paragraaf 3.5.5 van de
Handleiding Meten en Rekenen Industrielaw aai van toepassing. Indien de af stand vanaf de inrihting
tot een meetlocatie minder dan 50 meter is, dan hoef t er niet onder meteo-raamcondities te worden
gemeten. De w indsnelheid op 10 meter hoogte dient in alle gevallen beneden de 5 meter per seconde
te zijn.
Apparatuur
De metingen dienen te w orden uitgevoerd met een ‘type 1’- geluidniveaumeter zoals dit gedef inieerd
is in IEC 61672. Daarnaast is het aan te bevelen dat de geluidmeter voldoet aan de aanvullende
voorw aarden voor het meten van impulsgeluid. Deze aanvullende voorw aarden zijn ook in deze norm
gedef inieerd. In sommige oudere geluidmeters w ordt het geluidexpositieniveau vastgesteld door een
integratie van een beperkt aantal samples van het breedbandige instantane geluidniveau. Voor dit
type geluidniveaumeters dient het sampling interval kleiner of gelijk te zijn aan 100 ηs.
Referenties
●. Handleiding Meten en Rekenen Industrielaw aai, 1999;
●. IEC 61672:2003;
●. ISO 17201-1:2005/Cor 1:2009, Acoustics, Noise f rom shooting ranges, Part 1: Determination of
muzzle blast by measurement.
Bijlage 8. Rekenmethode zuiveringsrendement van de zuiveringtechnische werken waarvoor
het openbaar lichaam of een andere rechtspersoon met de zorg is belast

w aarin:
Vi = hoeveelheid totaal stikstof , onderscheidenlijk totaal f osfor in het door de zuiveringstechnische
w erken waarvoor het openbaar lichaam of een andere rechtspersoon met de zorg is belast, te
zuiveren stedelijk af valw ater, in kilogram per jaar.
Ve = hoeveelheid totaal stikstof , onderscheidenlijk totaal f osfor in het door de zuiveringstechnische
w erken waarvoor het openbaar lichaam of een andere rechtspersoon met de zorg is belast, na
zuivering te lozen stedelijk af valw ater, in kilogram per jaar.
Vi en V e w orden berekend met de onderstaande formules:
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w aarin:
r = het betrokken zuiveringtechnische werk (inrichting r)
n = het aantal zuiveringtechnische werken waarvoor het openbaar lichaam of een andere
rechtspersoon met de zorg is belast
d = de betrokken bemonsteringsdag
Mr = het aantal bemonsteringsdagen per jaar voor inrichting r
i rd = concentratie in het te zuiveren stedelijk af valw ater op dag d voor inrichting r in gram per kubieke
meter
Erd = de na zuivering geloosde hoeveelheid stedelijk af valw ater op dag d door inrichting r in kubieke
meter
erd = concentratie in het na zuivering te lozen stedelijk af valw at er op dag d voor inrichting r in gram
per kubieke meter
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1

Inleiding

1.1

Doel

Ten behoeve van de beoordeling van schietgeluid geef t dit voorschrif t de technische procedures aan
die in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer moeten w orden toegepast. De methodieken
uit het voorschrif t kunnen ook in een ander kader w orden toegepast, zoals bij het opstellen van een
MER.

1.2

Structuur van het voorschrift

Dit voorschrift bestaat uit voorliggend document in combinatie met vijf gegevensbestanden die voor
de rekenmethode w orden toegepast.
In hoof dstuk 1 wordt het doel van dit voorschrift beschreven.
In hoof dstuk 2 worden definities gegeven van fysische grootheden en van termen, die in het
voorschrift gebruikt worden en die specif iek op schietgeluid van toepassing zijn. Voor de f ysische
grootheden w ordt een onderscheid gemaakt tussen:
 Akoestische grootheden
 Meteorologische grootheden
 Beoordelingsgrootheden
 Overige grootheden
In § 2.7 w orden een aantal typen schietinrichtingen beschreven. Aangegeven wordt
w aarin - akoestisch gezien - de verschillende soorten schietinrichtingen zich onder scheiden.
In § 2.8 w orden de specif ieke eigenschappen van schietgeluid beschreven waar dit zich onderscheidt
van andere vormen van geluid.
Het hoof dstuk wordt afgesloten met een lijst van symbolen, die in het voorschrift worden gebruikt.
In hoof dstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de beoordelingsmethode. De hinderrelevante
beoordelingsmaat w ordt hier gepresenteerd en hoe die berekend kan w orden uit het A- en C-gew ogen
geluidexpositieniveau.
In hoof dstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van de rekenmethode voor het bepalen van het
geluidexpositieniveau. Na een algemene inleiding w ordt in § 4.2 het toepassingsbereik van de
methode aangegeven. In § 4.4 staat hoe de gegevens bestanden, die ter beschikking zijn gesteld,
moeten w orden toegepast. In § 4.5 w ordt aangegeven welke eisen gesteld w orden aan de
grootheden, waarmee de schietinrichting en omgeving gekarakteriseerd wordt. In § 4.6 w ordt de
eigenlijke rekenmethode gedef inieerd voor het bepalen van het geluidexpositieniveau.
In hoof dstuk 5 worden aanvullende eisen beschreven, die bij de rapportage van berekeningsresultaten
in acht genomen dienen te w orden.
In bijlage A is aangegeven hoe deelbijdragen aan de geluidbelasting kunnen w orden bepaald op basis
van de kans dat schietgeluid in een bepaalde juridische beoordelingsperiode gehoord w ordt .

1.3

Verwijderd: als een geluidbelasting
onder de 50 dB(A) moet worden
vastgesteld

Gegevensbestanden

De gegevensbestanden die voor de rekenmethode worden toegepast worden ter beschikking gesteld.
Ook w orden er twee programma’s ter beschikking gesteld: ShowdB en ShowKog. Met het
programma Show dB kunnen deze gegevensbestanden bekeken worden en kan de af hankelijkheid
van de verschillende parameters, die hierbij een rol spelen zichtbaar worden gemaakt. Met het
programma Show Kog w ordt de uitbreiding van kogel- en mondingsgeluid gevisualiseerd.
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Verwijderd: via het RIVM

*

2

Definities en begrippen

2.1

Inleiding

In dit hoof dstuk worden de grootheden beschreven die van belang zijn voor de beoor deling van
schietgeluid in het kader van zonering en vergunningverlening.
Def inities w orden gegeven van zowel de akoestische grootheden, de beoordelings grootheden als van
de begrippen, die specif iek van toepassing zijn op schiet geluid.

2.2

Het begrip schietgeluid

Voorbeelden van schietgeluid zijn: Schoten met vuurw apens en detonaties van handgranaten,
projectielen en bommen. Ook het geluid dat ontstaat bij gebruik van w apen- of knalsimulatoren valt
hieronder. Een voorbehoud moet voor zw are vliegtuigbommen gemaakt w orden, aangezien het
f requentiegebied hierbij zo laag is, dat het model vooralsnog niet kan w orden toegepast (zie ook §
4.2).

2.3

Akoestische grootheden

In dit voorschrift worden een groot aantal akoestische begrippen gebruikt. In § 2.10 is een overzicht
gegeven van de symbolen, die hiervoor gebruikt w orden. Hieronder worden van de belangrijkste
begrippen de def inities gegeven, die specif iek voor schietgeluid w orden gebruikt. Voor de overige
akoestische begrippen w ordt verwezen naar akoestische handboeken; frequentiew egingen zijn
gedef inieerd in IEC 651.
Momentane geluiddruk: p [Pa]
De (momentane) geluiddruk in een geluidveld is gedef inieerd als de totale druk verminderd met de
statische druk. De geluiddruk varieert met de tijd en met de positie.
Geluidexpositie: E [Pa²s]
De geluidexpositie E van een geluidpuls is gedef inieerd als de tijdsintegraal van het kw adraat van de
momentane geluiddruk p(t) over de tijdsduur T van de geluidpuls:
T

E =  p 2 dt
0

Hierbij w ordt in het algemeen een f requentieweging toegepast op het geluiddruksignaal p(t). In dit
voorschrift worden de A-weging en de C-w eging toegepast.
Geluidexpositieniveau: LE [dB(A) of dB(C)]
Het geluidexpositieniveau LE is gedef inieerd als tien keer de logaritme met grondtal 10 van de
verhouding van de geluidexpositie E en een ref erentiew aarde E0 = (20µPa) 2 s:

L E =10 lg E/ E 0
De f requentiew eging wordt aangegeven door een extra subscript, dus LAE of LCE voor de A-weging
resp. de C-w eging.
Bronniveau: LEb
Het bronniveau LEb van een puntbron is in deze gedef inieerd als:

LEb  LE  10 lg 4 r 2
waarin L E het geluidexpositieniveau is op een afstand r van de bron in een homogeen verliesvrij medium. In dit
voorschrift wordt gerekend in octaafbanden, en de bronniveaus worden dus per octaafband opgegeven. Deze definitie is
alleen van toepassing op mondingsgeluid en detonatiegeluid, die door puntbronnen worden gerepresenteerd. Voor
kogelgeluid wordt een andere definitie van het bronniveau gehanteerd (zie § 4.6.1).

505

2.4

Meteorologische grootheden

Bij de rekenmethode w ordt de (hinder-relevante) geluidbelasting bepaald als een gemiddelde over
verschillende meteorologische klassen. Hierbij w ordt dus rekening gehouden met het f eit dat de
geluidoverdracht sterk afhankelijk is van de plaatselijke w eersomstandigheden. De verschillende
meteorologische klassen w orden getypeerd door het effectieve geluidsnelheidsprof iel. In deze
paragraaf worden de definities gegeven van de grootheden die hierbij een rol spelen.
Windsnelheid: u [m/s]
De w indsnelheid is aan sterke f luctuaties in de tijd onderhevig. Voor een beschrijving van de toestand
van de atmosf eer wordt van de gemiddelde w indsnelheid uitgegaan, w aarbij gemiddeld is over een
periode van typerend 5 minuten. De w indsnelheid neemt over het algemeen met de hoogte toe. In de
rekenmethode w ordt ervan uitgegaan dat de gemiddelde w indsnelheid in het geluidpad niet met de
horizontale positie varieert. Met name bij land-w aterovergangen kan dit echter wel het geval zijn. De
methode is dan niet zondermeer toepasbaar. In dit voorschrift wordt alleen de horizontale component
van de w indsnelheid gebruikt, aangeduid met het symbool u.
Temperatuur: t [C] en T [K]
De temperatuur is aan f luctuaties in de tijd onderhevig. Voor een beschrijving van de toestand van de
atmosf eer wordt van het gemiddelde uitgegaan, w aarbij gemiddeld is over een periode van typerend 5
minuten. In de rekenmethode is ervan uitgegaan dat de gemiddelde temperatuur in het geluidpad
alleen met de hoogte varieert. Met name bij land-w aterovergangen treden ook horizontale
temperatuurverschillen op. De methode is dan niet zonder meer toepasbaar. Zowel de temperatuur in
graden Celsius als de absolute temperatuur in Kelvin w orden gebruikt.
Windrichting  []
De w indrichting is de richting van waaruit de wind komt. De w indrichting w ordt uitgedrukt in graden ten
opzichte van het noorden (kloksgewijs). Westenwind komt dus overeen met 270.
Effectieve geluidsnelheid: ceff [m/s]
De ef f ectieve geluidsnelheid, d.w .z. de snelheid w aarmee een geluidgolf zich in de atmosf eer
voortplant, wordt bepaald door de absolute temperatuur T, de horizontale windcomponent u, en het
hoekverschil tussen de windrichting  en de richting  w aarin het geluid zich voortplant (  en  zijn
hoeken t.o.v. het geografische noorden; dus bv. voor oostenwind, en voor
geluidvoortplanting van w est naar oost).

c  20.064 T + u cos    180 

De geluidsnelheid is dus gelijk aan de som van de "thermische geluidsnelheid" en de vectorwind, de
component van de w ind in de geluidvoortplantingsrichting. In dit voorschrift wordt de aanduiding
‘ef f ectief ’ meestal w eggelaten, en wordt de ‘effectieve geluidsnelheid’ als de ‘geluidsnelheid’
aangeduid. In overeenstemming hiermee w ordt het symbool c gebruikt in plaats van c eff.
Geluidsnelheidsprofiel c(h) [m/s]
Het verloop van de ef fectieve geluidsnelheid met de hoogte (h) w ordt aangeduid als het
geluidsnelheidsprof iel c(h). Dit verloop is een gevolg van de variaties van de temperatuur T en de
w indsnelheid u met de hoogte. In dit voorschrift wordt de (hinder-relevante) geluidbelasting berekend
als een gew ogen gemiddelde over 27 meteorologische klassen. Deze klassen w orden getypeerd door
het geluidsnelheidsprof iel w aarbij drie groepen worden onderscheiden (zie §4.4.2).
Relatieve vochtigheid rv [%]
De relatieve vochtigheid van de atmosf eer is gedef inieerd als de partiële druk van waterdamp in de
atmosf eer gedeeld door de verzadigings-dampdruk, uitgedrukt als een percentage.
Ruwheidslengte z 0 [m]
Vlakbij de bodem is de w indsnelheid vrijw el gelijk aan nul. De ruw heidslengte van de bodem is
gedef inieerd als de hoogte w aar beneden de windsnelheid gelijk is aan nul. Voor de bepaling van de
ruw heidslengte kan gebruik gemaakt w orden van de Davenport-classificatie. Volgens deze
classif icatie bedraagt de ruwheidslengte 0,0002 m voor een w ateroppervlak, 0,03 meter voor open
grasland en 0,25 meter voor heide.
Meteorologische dag
Periode tussen één uur na zonsopgang en één uur voor zonsondergang.
Meteorologische nacht
Periode tussen één uur voor zonsondergang en één uur na zonsopgang.
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Juridische dag, avond en nacht
Er w orden drie beoordelingsperioden onderscheiden:
 dagperiode
07.00 19.00 uur;
 avondperiode
19.00 23.00 uur;
 nachtperiode
23.00 07.00 uur.
Windroossector [,] [
Gedeelte van de w indroos, dat voor het gebruik van de schietinrichting relevant is. Van de
w indroossector wordt de sectorhoek  gegeven en het midden van de w indroossector . Bij een
w indroossector van bijvoorbeeld [90270] is het gebruik van de schietinrichting alleen relevant bij
w indrichtingen van (270 45 hetgeen overeenkomt met w indrichtingentussen noordwest en
zuidw est (zie ook f iguur 4.4).

2.5

Beoordelingsgrootheden

Geluidbelasting ten gevolge van schietgeluid: Bs [dB(A)]
De hinderrelevante geluidbelasting ten gevolge van schietgeluid w ordt aangegeven door het symbool
Bs en uitgedrukt in dB(A). De dosis-effect relatie voor hinder ten gevolge van wegverkeersgeluid is
hierbij als ref erentie gekozen. Dit houdt in dat bij gelijke hinderbeleving de getalw aarden van de
geluidbelasting van schietgeluid en w egverkeersgeluid aan elkaar gelijk zijn.
In de geluidbelasting is de gemiddelde invloed van het w eer op de geluidoverdracht verwerkt.
De geluidbelasting kan onderverdeeld worden in deelgeluidbelastingen van diverse schiet activiteiten.
De totale geluidbelasting is de energetische som van deze deelgeluidbelastingen.
In analogie met de beoordelingsprocedures voor wegverkeers- en industriegeluid w ordt bij zonering
van schietgeluid de geluidbelasting uitgedrukt in een dag-avond-nachtwaarde (Bs,dan ), die bepaald
w ordt als een gew ogen gemiddelde (zie § 3.1) van de Bs w aarden voor de drie juridische
beoordelingsperioden:
 Bs ,dag
dag:
07.00 - 19.00 uur;
 Bs ,av ond
avond: 19.00 - 23.00 uur;
 Bs ,nac ht
nacht: 23.00 - 07.00 uur.

2.6

Overige grootheden

2.6.1 Bodemparameters
De bodem w ordt akoestisch gekarakteriseerd door twee parameters: de akoestische bodemhardheid
en de bodemruw heid.
De akoestische bodemhardheid is bepalend voor reflectie en absorptie van geluid door de bodem. Als
maat voor de bodemhardheid w ordt de stromingsweerstand  gehanteerd. De stromingsw eerstand
w ordt gedefinieerd aan de hand van een situatie w aarin een luchtstroom door een laag van het
materiaal een drukval over de laag veroorzaakt. De stromingsw eerstand is dan gelijk aan verhouding
van de drukval p en de stroomsnelheid v, gedeeld door de laagdikte L. In f ormule:

 =

p
v. L

In deze rekenmethode voor schietgeluid w ordt van drie waarden voor de akoestische bodemhardheid
uitgegaan: ref lecterend, absorberend en zeer absorberend. Voor de stromingsw eerstand wordt voor
een zeer absorberende bodem en een absorberende bodem respectievelijk 1 .105 Nsm-4 en 3.105 Nsm4
gehanteerd. Voor een akoestisch reflecterende bodem w ordt een oneindig grote stromingsw eerstand
aangenomen (zie ook §4.5.2).
De bodemruw heid beïnvloedt het w indsnelheidsprofiel in de atmosf eer boven de bodem, en daardoor
indirect de geluidoverdracht. Een maat voor de bodemruw heid is de ruwheidslengte z 0 (zie §2.4).

2.6.2 Kogelparameters
Voor de berekening van het niveau van het kogelgeluid zijn in eerste instantie tw ee parameters van
belang: de kogeldiameter dk ogel gedefinieerd als de maximale diameter van de kogel en de effectieve
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lengte l kogel gedefinieerd als de axiale af stand van de punt van de kogel tot aan de plaats w aar de
diameter maximaal is.

Figuur 2.1: Ef f ectieve lengte l kogel en diameter dk ogel van een kogel
Het gebied w aar het kogelgeluid kan w orden waargenomen hangt af van de snelheid van de kogel.
Deze snelheid w ordt benaderd door een lineaire relatie:
vk  v0  v1 x (2. 1)
met
v0
v1
x

de snelheid van de kogel bij het verlaten van de vuurmond;
de verandering van de snelheid per eenheid van lengte;
de af stand langs de kogelbaan tot de vuurmond.

Een af geleide parameter die een rol speelt bij de berekening van kogelgeluid is het Mach-getal. Dit is
gedef inieerd als de verhouding van de snelheid vk van de kogel en de geluidsnelheid c 10 (hiervoor
w ordt in dit voorschrift de waarde bij 10C en 1 atmosf eer gehanteerd: c 10 = 337.6 m/s).

M=

2.7

vk
c10

(2. 2)

Buitenschietbanen

Op verschillende soorten banen wordt geschoten dan wel andersoortig knalgeluid gemaakt. In
onderstaande tabel is een overzicht gegeven met voorbeelden van baantypen die in Nederland
voorkomen en die in het kader van dit voorschrift relevant zijn. Voor het vaststellen van de
geluidbelasting vragen de verschillende baantypen om een andere aanpak.
Vrije schietbanen
Dit zijn schietbanen, meestal voorzien van een kogelvanger, en mogelijk een over kapping boven de
standplaats van de schutters, doch zonder voorzieningen ter beperking van de omvang van de
onveilige zone zoals poorten, kokers, schermen, etc.
De vrije schietbanen zijn onder te verdelen in:
vrije gew eerbanen;
vrije mitrailleurbanen en vrije pistoolbanen.
De lengte van een vrije gew eerbaan is doorgaans 300 m; het aantal schietpunten varieert.
In principe bestaat tussen de uitvoering van een vrije mitrailleurbaan en die van een vrije pistoolbaan
geen verschil. Een vrije pistoolbaan heef t een lengte van 25m; het aantal schietpunten bedraagt
doorgaans vijf tot tien.
Schietkampen
Een schietkamp bestaat uit één of meer schietbanen en/of schietpunten. De doelaf standen zijn hierbij
groter dan bij vrije schietbanen. Deze terreinen beslaan meerdere vierkante kilometers. Afhankelijk
van de inrichting w ordt met diverse wapentypen geschoten variërend van lichte handvuurwapens tot
155 mm Houw itsers.
Poortbanen
Dit zijn schietbanen w aarbij door middel van poorten en kogelvangers wordt voorkomen dat - bij
normaal gebruik - een direct schot de baan kan verlaten, waardoor een zekere mate van veiligheid
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w ordt verkregen en met een beperkte onveilige zone kan w orden volstaan. De poortbanen zijn onder
te verdelen in gew eerpoortbanen en pistoolpoortbanen.
Een gew eerpoortbaan heeft bijvoorbeeld een lengte van 100 m, 200 m of 300 m. Een pistoolpoortbaan is 20 m of 25 m lang. Het aantal schietpunten op de banen is meestal zes. Bij pistoo lpoortbanen maakt de eerste poort deel uit van een schiethuisje w aarin de schutters zich bevinden.
Het geluiduitstralingspatroon van een poortbaan is, door de vele reflecties die mogelijk zijn, zeer
complex. Voor de berekening van de geluidbelasting w ordt in de rekenmethode deze baan door een
puntbron gemodelleerd. Deze beschrijving is pas geldig op enige af stand van deze baan. In § 4.5.1
w ordt hier nader op ingegaan.
Schermenbanen
Dit zijn schietbanen w aarbij door middel van schermen, zijw allen of zijw anden en een overkapping
boven de kogelvanger w ordt voorkomen dat - bij normaal gebruik van de baan - een direct schot en/of
een ricochet de baan kan verlaten, waardoor geen onveilige zone in acht genomen behoef t te w orden.
De schermenbanen zijn onder te verdelen in schermenbanen voor gew eer en schermenbanen voor
pistool.
Een schermenbaan voor gew eer heeft een lengte van bijvoorbeeld 100 m, 200 m of 300 m. Een
schermenbaan voor pistool is 25 m lang. Er zijn op schermenbanen meestal zes schietpunten. Het
schuttersgedeelte van de baan is meestal overkapt. Ook zijn er voorbeelden w aarbij de schut ter,
gelegen op een brits, vanuit een omsloten ruimte door een klein venster schiet. Een 100 m baan kan
ook voor het schieten met vuist-vuurwapens worden gebruikt. De schutter gaat hiertoe naar voren op
een af stand van 25 m of minder van de kogelvanger. Deze schietpositie is meestal niet overkapt.
De schermen zijn van beton en bekleed met hout. Akoestisch kunnen deze schermen de geluiduitstraling naar de omgeving sterk beïnvloeden. Naast een geluidreducerende invloed kunnen ze in
bepaalde richtingen ook een geluidversterkende invloed hebben door reflectie van het geluid tegen
deze schermen. Op schermenbanen w aar voldoende aanvullende akoestische maatregelen zijn
getroffen, zal buiten de baan alleen kogelgeluid een rol van betekenis spelen.
Het geluiduitstralingspatroon van een schermenbaan is, door de vele ref lecties die mogelijk zijn, zeer
complex. Voor de berekening van de geluidbelasting w ordt in de rekenmethode de schermenbaan
gemodelleerd door één of meer puntbronnen. Deze beschrijving is pas geldig op enige af stand van de
schermenbaan. In § 4.5.1 w ordt hierop nader op ingegaan.
Poortkokerbanen
Dit zijn schietbanen w aarbij door middel van een poort en een koker w ordt voorkomen dat - bij
normaal gebruik van de baan - een direct schot en/of een ricochet de baan kan verlaten, waardoor
geen onveilige zone in acht genomen behoef t te worden.
Een poortkokerbaan heeft meestal een lengte van 25 m. Het aantal schietpunten bedraagt doorgaans
vijf of zes. De schietposities bevinden zich net buiten het gebouw (aan de open zijde) of voor kortere
doelaf standen in het gebouw (de kokers zijn groot genoeg om in te staan). De bodem van de
schietposities net buiten het gebouw is verlaagd uitgevoerd. Het gebouw is voorzien van een sheddak
dat aan dezelf de kant als w aar de opening van het gebouw ligt kleine ramen heef t.
Ook een poortkokerbaan wordt in de rekenmethode gemodelleerd door een punt bron. De
geluiduitstraling is sterk richtingsafhankelijk. Met name naar achteren toe straalt een poort kokerbaan
het meeste geluid uit. Door de af schermende w erking van wanden en plaf ond is de geluiduitstraling
lager naarmate het schietpunt dieper in het gebouw ligt.
Kokerbanen
Dit zijn schietbanen w aarbij door middel van een koker w ordt voorkomen dat - bij normaal gebruik van
de baan - een direct schot en/of een ricochet de baan kan ver laten, waardoor geen onveilige zone in
acht genomen behoef t te worden.
Een kokerbaan heef t slechts één open zijde achter de standplaats van de schutters. Een kokerbaan
heef t doorgaans een lengte van 25 m. De schietposities bevinden zich bij de open zijde of (voor
kortere doelaf standen) in het gebouw . Op een af stand van ca 2 m van de kogelbaan is meestal aan
beide kanten een verbreding van ca 0,55 m in de koker aangebracht waarin zich een (niet aanschietbare) deur bevindt. De bodem van de schietposities net buiten het gebouw is meestal verlaagd
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uitgevoerd. Het gebouw is voorzien van een sheddak dat aan dezelfde kant als waar de opening van
het gebouw ligt kleine ramen heef t.
Ook een kokerbaan w ordt in de rekenmethode gemodelleerd door een punt bron. De geluiduitstraling
is sterk richtingsafhankelijk. Met name naar achteren toe straalt een kokerbaan het meeste geluid uit.
Door de af schermende w erking van wanden en plaf ond neemt het bronniveau af als het schietpunt
zich meer in het gebouw bevindt.
Handgranatenbanen
Dit zijn banen w aar met scherpe handgranaten kan worden gew orpen. Een handgranatenbaan
bestaat uit een schuilplaats voor de oef enende eenheid, een munitie opslag- en verstrekkingspunt,
een w erppunt, een waarnemingspunt voor de officier belast met de leiding en een dekkingsw al. Voorts
behoort tot de baan een geëgaliseerde terreinstrook, breed ten minste 50 m en diep ten minste 75 m,
w aar de gew orpen granaat terecht dient te komen.
Miniatuurschietbanen
Dit zijn schietbanen w aarbij geschoten wordt met gew eren, kaliber .22 inch, beves tigd in of aan
boordkanonnen van voertuigen. Een miniatuurschietbaan bestaat meestal uit een verhard
opstelplateau voor de voertuigen, een doelengebied van relatief grote omvang, doorgaans aangeduid
als "zandbak", en een kogelvanger, al dan niet voorzien van een overkapping.
Banen met schietbomen
Op deze banen w ordt er vanaf een vaste standplaats op een schietboom geschoten waarop een doel
is aangebracht. Er w ordt geschoten met gew eren, lucht- en/of CO2 -w apens of kruis- of handbogen.
Behalve bij de kruis- en handbogen w ordt gebruik gemaakt van een oplegsteun voor het w apen. In
enkele gevallen is er ook een kogelvanger aanw ezig.
Af hankelijk van het type doel w ordt het aangeduid als Oud Limburgs schieten, Brabants schieten of
Gelders schieten. Bij Oud Limburgs schieten w ordt de hark of de vogel als doel gebruikt. De hark is
een houten raamw erk waarop een groot aantal blokjes hout is bevestigd. De vogel is een blok hout in
de vorm van een vogel. Bij Brabants schieten wordt op de wip (een stalen schijf je) of op de gaai
(vogel) geschoten. Bij Gelders schieten w ordt geschoten op de vogel, de schijf of de lepel. Bij het
schieten op de schijf w ordt een papieren roos gebruikt. Bij het lepelschieten bestaat het doel uit een
aantal lepels die kunnen scharnieren en die na een tref fer weer overeind gehaald kunnen w orden.
Miniatuur kanonbanen
Dit zijn schietbanen w aar met miniatuur kanonnen w ordt geschoten onder een zeer kleine elevatie (5
graden) op doelen op een af stand van 25 tot 50 m.
Boogbanen
Boogbanen w orden gebruikt voor schieten met kruis- en handbogen. Dit type baan is in dit voorschrif t
buiten beschouw ing gelaten, omdat de geluidbelasting op de omgeving veroorzaakt door schieten met
kruis- en handbogen verw aarloosbaar is.
Kleiduivenschietbanen
Op kleiduivenschietbanen w ordt geschoten met hageljachtgew eren. Het doel is een kleiduif (schijf
gebakken klei) die door middel van een hand- of mechanisch gedreven kleiduiven-w erpmachine w ordt
w eggeworpen over een afstand van maximaal 80 m.
Kleiduivenschietbanen kunnen in verschillende variaties voorkomen:
 Op een skeetbaan w erpen twee tegenover elkaar staande machines, die zijn opgesteld in een
hoge en een lage toren, de kleiduiven elk in een bepaalde richting. De schutter moet voortdurend
langs een halve cirkel, met de tw ee werpmachines op de hoekpunten, van standplaats wisselen.
Er zijn acht verschillende standplaatsen.
 Bij een trapbaan staat de werpmachine op een vaste plaats opgesteld en zijn er meestal tien
standplaatsen voor de schutter. De af stand van de schietpunten tot de werpmachine is 10 tot 15
m.
 Bij een enkelvoudige oef enbaan is er slechts één vaste standplaats voor de schutter. De
w erpmachine is verplaatsbaar.
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Bij een hazenbaan w ordt meestal geschoten op een metalen schijf in de vorm van een haas
w aarop een kleiduif is aangebracht. De haas wordt voortbewogen langs draden of op rails met
een snelheid van ongeveer 5 m/s. De schutter staat op 15, 20 of 25 m af stand van het doel.

2.8

Militaire oefenterreinen

Op militaire oef enterreinen wordt niet met een scherpe patroon ("Ball") geschoten, maar wordt een
losse patroon ("blank") toegepast, die over het algemeen minder geluid voortbrengt. Verder wordt
soms ook gebruik gemaakt van knalsimulatie-middelen.
Gevechtsituaties worden nagebootst waarbij er sprake is van een aanvallende en een verdedigende
partij. Plaats en richting van schieten bij deze oef eningen zijn slechts bij benadering bekend. Het
verdient daarom aanbeveling van een ref erentieoefening uit te gaan. In § 4.5.1 w ordt hier nader op
ingegaan.

2.9

Achtergronden bij de fysische modellering van schietgeluid

Bij het geluid dat ontstaat door het gebruik van een vuurwapen kunnen drie verschillende bijdragen
w orden onderscheide:
 mondingsgeluid
 detonatiegeluid
 kogelgeluid
In deze paragraaf zullen w e de specifieke f ysische eigenschappen van schietgeluid nader toelichten
om inzicht te geven in de modellering van schietgeluid.
Mondingsgeluid en detonatiegeluid
Door de explosie van de voortdrijvende lading in een projectiel ontstaat er een grote drukpuls. Het
hierdoor opgew ekte geluidveld laat zich goed beschrijven door een akoestische punt bron met een
richtingsaf hankelijke geluiduitstraling. Voor lichte vuurw apens is de richtingsafhankelijkheid over het
algemeen groter dan bij de zw aardere wapentypen. Het verschil tussen het niveau vóór en achter het
w apen kan bij lichte handvuurw apens in de orde van 15 dB zijn.
Het bronpunt voor lichte handvuurwapens ligt aan het einde van de loop. Voor zw aardere wapens ligt
het broncentrum iets verder voor de loop (zie hiervoor ook § 4.5.1). Indien op korte af stand van een
w apen afschermende objecten staan opgesteld moet hier terdege rekening mee gehouden w orden.
Terugstootloze vuurwapens hebben in principe tw ee bronpunten, één aan de voorkant (in Engels:
muzzle blast) en één aan de achterzijde van het wapen (in engels: breech blast). Het niveau van het
bronpunt aan de achterzijde van het wapen is vele malen sterker dan het bronpunt aan de voorzijde
van het w apen, zodat in goede benadering van één bronpunt aan de achterzijde van het w apen kan
w orden uitgegaan.
Het akoestisch model dat in dit voorschrift wordt beschreven is een lineair model. Op korte af stand
van het w apen zijn de geluiddrukniveaus echter dermate hoog dat de geluidoverdracht niet door een
lineair model kan w orden beschreven. Op enige af stand van de bron zijn de drukniveaus echter zover
af genomen dat een beschrijving door een lineair model w el kan w orden toegepast. Dit betekent dat
het model niet op korte af standen van de bron kan worden toegepast (zie ook § 4.2).
Kogelgeluid
Kogelgeluid heef t een principieel ander gedrag dan mondings - en detonatiegeluid. Het ontstaat door
verstoring van de lucht door een supersone kogel. De lucht verstoring is geconcentreerd op een
kegelvormig oppervlak, dat zich met de geluidsnelheid vanaf de kogelbaan uitbreidt. Dit oppervlak
w ordt de Mach-golf genoemd. Op het moment dat de Mach-golf een w aarnemer passeert, wordt het
als een knal w aargenomen. De kogelknal w ordt altijd eerder waargenomen dan de mondingsknal. De
halve tophoek  van de kegelvormige Mach-golf w ordt de Mach-hoek genoemd. De Mach-hoek w ordt
bepaald door de geluidsnelheid c 10 en de kogelsnelheid vk , volgens de relatie:

sin  

c10

(2. 8)

vk

De kogelsnelheid neemt in het algemeen af langs de kogelbaan, w aardoor de Mach-hoek toeneemt
(het complement van de Mach-hoek,  = 90o -  neemt dus juist af langs de kogelbaan). Hierdoor is de
Mach-golf geen perf ect kegeloppervlak, maar een gekromd kegeloppervlak. Dit is geïllustreerd in
f iguur 2.2.
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Bij de modellering van kogelgeluid w orden drie gebieden onderscheiden, die aangegeven zijn in f iguur
2.2. Het niveau van kogelgeluid is het hoogst in gebied II, het Mach-gebied. Het niveau is aanzienlijk
lager in gebied III, maar niet verw aarloosbaar. Het niveau in gebied I is nog lager, en w ordt
verw aarloosd. In f iguur 2.2 is aangenomen dat de kogel nog supersoon is bij het doel, d.w .z. dat de
kogelsnelheid bij het doel groter is dan de geluidsnelheid. Het kan ook voorkomen dat de kogel
subsoon w ordt vóór het bereiken van het doel. De hoek  is dan, op het punt w aar de kogel subsoon
w ordt, gelijk aan nul. Gebied II bestrijkt dan het volledige gebied achter het doel; er is dan geen
gebied III.

Figuur 2. 2: Illustratie van de gebieden I, II en III die gebruikt worden bij de modellering van
kogelgeluid. Gebied II wordt het Mach-gebied genoemd. De gekromde lijnen representeren de
doorsnede van de (kegelvormige) Mach-golf op het moment dat de kogel het doel bereikt. De
Mach-hoek bij het doel is aangegeven als  e.
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2.10 Symbolen
Symbool



Eenheid
dB

abs
e


º
dB-1
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v er
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º
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m
º


b ,e

º
º



-



kPa s m-



-



º

r
s
r
s


º
º
º
º
º



º
m/s
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)

c
c(h)
c 10
c eff
deff

m/s
m/s
m/s
m/s

dk ogel

m

b
bn
Bs
Bs ,av ond
Bs ,dag
Bs ,dan
Bs ,nac ht
Bs ,periode

2

m

Omschrijving
constante voor bepalen hinderrelevante geluidbelasting (47
dB)
absorbtiecoëfficient van materialen
elevatiehoek van de loop van het w apen
constante voor bepalen hinderrelevante geluidbelasting
(0.015 dB-1 )
tophoek van w al
ef f ectiviteit van de reflectie in het horizontale vlak
ef f ectiviteit van de reflectie in het verticale vlak
midden van w indroossector, die voor het gebruik van de
schietinrichting relevant is
geluidvoortplantingsrichting t.o.v. het noorden (bijv  = 90
voor geluidvoortplanting van w est naar oost)
golf lengte
Mach-hoek, halve tophoek van de kegel gevormd door het
golf f ront van de Mach-golf
complement van de Mach-hoek
grenshoeken van het Mach-gebied
ref lectiviteit {reflectiecoëfficiënt voor de geluidenergie (1abs )}
stromingsw eerstand
w indrichting (hoek t.o.v. het noorden, bijv.  = 90 komt
overeen met oostenw ind)
hoek tussen de lijn van bron naar rekenpunt en de vuurlijn
(in bovenaanzicht vanuit de bron met de klok mee gemeten)
dif f ractiehoek van rekenpunt op top van scherm
dif f ractiehoek van bron op top van scherm
correctie op r als gevolg van straalkromming
correctie op s als gevolg van straalkromming
sectorhoek van windroossector, die voor het gebruik van de
schietinrichting relevant is
schietrichting t.o.v. het noorden in het horizontale vlak
geluidbron
coëf ficiënt in f ormule voor geluidsnelheidprof ielen
geluidbelasting ten gevolge van schietgeluid
geluidbelasting in de juridische avondperiode
geluidbelasting in de juridische dagperiode
geluidbelasting uitgedrukt als dag-avond-nachtwaarde
geluidbelasting in de juridische nachtperiode
geluidbelasting in een bepaalde juridische
beoordelingsperiode (dag, avond of nacht)
geluidsnelheid
geluidsnelheidsprof iel
geluidsnelheid bij 10° C en 1 atmosf eer (337.6 m/s)
ef f ectieve geluidsnelheid
af stand tussen naburige cilinders bij modellering dif f use
ref lecties
maximale diameter van kogel
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behandeld in
3.2
4.6.5
4.4.1
3.2
4.5.3
4.6.7
4.6.7
2.4
2.4
4.6.7
2.9
2.9
2.9 en
4.6.2
4.5.4
2.6 en
4.5.2
2.4
4.4.1
4.6.5
4.6.5
4.6.5
4.6.5.
2.4
4.5.1
3.2 en 4.3
4.4.2
2.5
2.5 en 3.2
2.5 en 3.2
2.5 en 3.2
2.5 en 3.2
3.4
2.4
2.4
2.6.2
2.4
4.5.4 en
4.6.8
2.6.2

Symbool
dmax
dmin
Dbodem

Eenheid
m
m
dB

Omschrijving
maximale af stand van rekenpunt naar rand van brongebied
minimum af stand van rekenpunt naar rand van brongebied
demping t.g.v. de bodem

Dgeo
Dluc ht
Dnlin

dB
dB
dB

Drefl

dB

geometrische demping
demping t.g.v. luchtabsorptie
extra dempingsterm als gevolg van niet-lineaire
geluidoverdracht van kogelgeluid
ref lectiedemping

Ds c herm
D
E
E0
fa
f abs

dB
dB
Pa2 s
Pa2 s
-

fh
fk

Hz

fz

-

f k ogel
gd

Hz
-

gn

-

h
h0
heff

m
m
m

hr
hs
hw apen
Hp

m
m
m
-

k periode

-

l k ogel

m

L

m
dB(A)
dB
dB(A)
dB(C)
dB
dB

demping door geluidw erende obstakels
tophoekcorrectie
geluidexpositie
ref erentiew aarde van de geluidexpositie ((20µPa) 2 s)
f ractie van het geluidpad w aarvoor de bodem absorberend is
f ractie van het geluidpad w aarvoor de bodem absorberend
of zeer absorberend is
f ractie van het geluidpad w aarvoor de bodem hard is
octaaf bandmiddenf requentie
(f k = 16 Hz, 31,5 Hz, …, 4000 Hz)
f ractie van het geluidpad w aarvoor de bodem zeer
absorberend is
karakteristieke f requentie van kogelgeluid
gew ichtsfactoren voor de meteorologische dag. Dit komt
overeen met de kans dat een meteorologische situatie in
een bepaalde meteorologische klasse valt. Een
meteorologische klasse w ordt gekarakteriseerd door één
van de 27 geluidsnelheidsprof ielen.
gew ichtsfactoren voor de meteorologische nacht (zie ook
hierboven).
hoogte boven het plaatselijk maaiveld
ref erentiehoogte (0.1 m)
ef f ectieve hoogte van bronpunt of rekenpunt als gevolg van
een scherm
hoogte van het rekenpunt boven het plaatselijke maaiveld
hoogte van het bronpunt boven het plaatselijke maaiveld
hoogte van het draaipunt van de loop van een w apen
f actor waarmee de eindige hoogte en breedte van een
scherm in rekening w ordt gebracht
kans dat schietgeluid in een bepaalde juridische
beoordelingsperiode gehoord w ordt
af stand van de punt van de kogel tot aan het punt w aar de
kogel de grootste diameter heef t
correlatielengte (1.1 m)
equivalente geluidniveau vanw ege schietgeluid voor een
gemiddelde dag voor een bepaalde juridische
beoordelingsperiode
Geluidexpositieniveau, immissieniveau
A-gew ogen geluidexpositieniveau
C-gew ogen geluidexpositieniveau
bronniveau
bronniveau van een spiegelbron

LEs ,periode (b,m) dB(A)

deelbijdrage aan de geluidbelasting van een enkel schot van

LAeq , periode
LE
LAE
LCE
LEb
*

L Eb
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behandeld in
4.6.1.
4.6.1.
4.4.2 en
4.6.4
4.6.2
4.6.3
4.6.6
4.6.7 en
4.6.8
4.6.5
4.6.5
2.3
2.3
4.6.4
4.6.5
4.6.4
4
4.6.4
4.6.1
3.2 en
4.4.3

3.2 en
4.4.3
4.4.2
4.6.5
4
4
4.4.1
4.6.5
bijlage A
2.6.2
4.6.2
3.3
2.3 en 4.3
2.3
2.3
2.3 en 4.3
4.3 en
4.6.7
3.2

Symbool

LEs , periode,d (b)

LEs , periode,n (b)

Eenheid

dB(A)

dB(A)

Lloop
Ln
m

m
m
-

M

-

n2

-

Nc il

-

Nav ond
Ndag

-

Nnac ht
Nv

-

Nz ondag,dag
Oi
O tot
p
Pimp
Plf
Pperiode

Pa
dB
dB
-

r
rb
r c il

m
m
m

rv
R

%
m

Rtrans

m

R1

m

R2

m

Omschrijving
behandeld in
een bron b bij een meteorologische klasse m. De juridische
beoordelingsperiode (dag, avond of nacht) is alleen relevant
als een geluidbelasting < 50 dB(A) wordt berekend (zie
bijlage A).
deelbijdrage aan de geluidbelasting voor de
3.2
meteorologische dag van een enkel schot van een bron b
als gew ogen gemiddelde over 27 meteorologische klassen.
De juridische beoordelingsperiode (dag, avond of nacht) is
alleen relevant als een geluidbelasting < 50 dB(A) wordt
berekend (zie bijlage A).
deelbijdrage aan de geluidbelasting voor de
3.2
meteorologische nacht van een enkel schot van een bron b
als gew ogen gemiddelde over 27 meteorologische klassen.
De juridische beoordelingsperiode (dag, avond of nacht) is
alleen relevant als een geluidbelasting < 50 dB(A) wordt
berekend (zie bijlage A).
lengte van de loop vanaf draaipunt tot bronpunt
4.4.1
breedte van deelgebied van brongebied
4.6.1
meteorologische klasse
3.2, 4.3 en
4.4.2
Mach-getal, relatieve kogelsnelheid ten opzichte van de
2.6.2
geluidsnelheid
gemiddelde aantal bomen per oppervlakte-eenheid
4.5.4 en
4.6.8
aantal cilinders in een segment bij modellering dif f use
4.6.8
ref lecties
aantal knallen per jaar in de avondperiode voor een bron
3.2
aantal knallen per jaar in de dagperiode (inclusief zon- en
3.2
f eestdagen)
aantal knallen per jaar in de nachtperiode voor een bron
3.2
aantal gebieden dat door het geluidpad w ordt doorkruist met
4.6.4
bodemtype v=h
aantal knallen per jaar in de dagperiode op zon- en
3.2
f eestdagen
deeloppervlak van het brongebied
4.6.1
totale oppervlak van het brongebied
4.6.1
momentane geluiddruk
2.3
toeslag voor het impulsmatig karakter van het schietgeluid
3.3
toeslag voor laagf requente componenten in het schietgeluid
3.3
aantal dagen per jaar dat op de inrichting w ordt geschoten in
3.4
een bepaalde juridische beoordelingsperiode (dag, avond of
nacht), onafhankelijk van het w apen
af stand
af stand van de bron tot het reflectiepunt
4.6.7
straal van cilinders bij modellering dif f use reflecties.
4.5.4 en
4.6.8
relatieve vochtigheid
2.4
horizontale af stand van bronpunt naar rekenpunt gemeten
4
langs geluidpad
af stand van waaraf turbulentie signif icante invloed heef t op
4.6.2
de coherentie van de als lijnbron te beschouw en kogelbaan
af stand van de doelpositie naar een punt op de grens van
4.6.2
het Mach-gebied dat het dichtst bij het rekenpunt ligt
af stand van het rekenpunt tot de grens van het Mach-gebied
4.6.2
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Symbool
sv

Eenheid
m

t
T
u
v0
v1

ºC
K
m/s
m/s
s -s

ve
vk
wd,periode

m/s
m/s
-

wn,periode

-

x
xr
xs
xt

m
m
m
m

yr
ys
z
z0
z s c h,1
z max

m
m
m
m
m
m

Omschrijving
totale horizontale af stand waarover het geluidpad door een
bodemgebied met bodemtype v loopt
temperatuur in graden Celsius
temperatuur in Kelvin
horizontale w indsnelheid
beginsnelheid van de kogel
verandering van de kogelsnelheid per meter af gelegde
kogelbaan: vk = v0 + v1 x
eindsnelheid van de kogel
snelheid van de kogel
f ractie van de tijd dat het in een bepaalde
beoordelingsperiode een meteorologische dag is
f ractie van de tijd dat het in een bepaalde
beoordelingsperioden een meteorologische nacht is
af stand langs de kogelbaan tot de vuurmond
x-coordinaat van het rekenpunt
x-coordinaat van het bronpunt
lengte van de kogelbaan w aar het projectiel een supersone
snelheid heef t
x-coordinaat van het rekenpunt
y-coordinaat van het bronpunt
hoogte van een object t.o.v. een referentievlak
ruw heidslengte van de bodem
hoogte van het scherm t.o.v. het maaiveld
maximale hoogte van geluidstraal
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behandeld in
4.6.4
2.4
2.4
2.4
2.6.2
2.6.2
4.6.2
2.6.2
3.2
3.2
2.6.2
4
4
4.6.2
4
4
4
2.4
4.6.5
4.6.5

3. Beoordelingsgrootheid
3.1. Toepassingsbereik
De rekenmethode die in dit voorschrift is beschreven, is van toepassing voor de berekening van
geluidbelastingen die hoorbaar zijn op het w aarneempunt. Als er een kans is dat bepaalde bronnen
w egvallen in het achtergrondgeluid, dan worden de impulstoeslag (Pimp =12 dB) en de toeslag voor
extra laagf requente componenten in het geluid (Plf(b,m)) bij de berekening van de geluidbelasting,
slechts meegenomen voor zover het geluid w aarneembaar is op het immissiepunt. In bijlage A is
beschreven hoe de deelbijdrage aan de geluidbelasting (L Es , periode, zie f ormule 3.1) dan op een
alternatieve w ijze berekend wordt.
3.2. Geluidbelasting
In eerste instantie wordt per bron en per meteorologische klasse voor een enkel schot de deelbijdrage
bepaald aan de geluidbelasting. Mondingsgeluid, kogelgeluid en detonatiegeluid w orden, voor zover
hier sprake van is, als bijdragen van af zonderlijke bronnen beschouwd. Voor een meteorologische
klasse (m = 1, ..., 27) en bron b wordt deze bijdrage gegeven door:

In formule 3.1 is een afhankelijkheid aangegeven van de juridische periode (dag, avond en nacht )
waarin een schot wordt afgevuurd. Deze afhankelijkheid is alleen van toepassing als de kans op
hoorbaarheid in een periode van invloed is (zie hiervoor bijlage A)
In bovenstaande formule zijn de volgende toeslagen opgenomen:
●. Toeslag Pimp voor het impulsmatig karakter van schietgeluid:
Pimp = 12 dB
●. Toeslag Plf voor laagf requente componenten in het schietgeluid:
Plf(b,m) = βΔL’(LAE (b,m) – α)
w aarin
α = 47 dB β = 0.015 dB-1

en
ΔL = [LCE (b,m) – LAE (b,m)].
Per bron w orden vervolgens voor zowel de meteorologische dag als de meteorologische nacht (zie
f ormule 3.2 en 3.3) de deelbijdragen aan de geluidbelasting gemiddeld over alle meteorologische
klassen. Dit gemiddelde is een gew ogen gemiddelde, de gew ichtsfactoren (gd en gn voor
respectievelijk de meteorologische dag en nacht) staan beschreven in § 4.4.3. Deze gew ichtsfactoren
zijn onder andere af hankelijk van de ligging van het rekenpunt ten opzichte van de bron. Hiermede
w ordt verdisconteerd dat de windroos niet rond is (in Nederland overheersen westelijke
w indrichtingen). Deze afhankelijkheid w ordt beschreven als functie van de hoek θ(b) die de lijn van
bron naar rekenpunt maakt met het geograf ische noorden. Voor de meteorologis che dag geldt:

en voor de meteorologische nacht:

Voor de beoordeling van schietgeluid w orden drie juridische beoordelingsperioden onderscheiden:
dag, avond en nacht (zie § 2.5). De grenzen van deze juridische perioden vallen niet samen met de
grenzen van de tw ee meteorologische perioden: de meteorologische dag en de meteorologische
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Verwijderd: met een ondergrens van
50 dB(A). Indien men voor de dag-,
avond of nachtperiode een
geluidbelasting kleiner dan 50 dB(A) wil
bepalen, kan de deelbijdrage aan de
geluidbelasting (LEs , p e rio d e , zie formule
3.1) op een andere manier berekend
worden. Dit is in bijlage A beschreven

Verwijderd: men een geluidbelasting
wil berekenen die kleiner is dan 50
dB(A)

nacht. Hier moet rekening mee gehouden w orden bij de berekening van de geluidbelasting voor de
drie juridische perioden. Hiertoe w ordt gebruik gemaakt van de f racties wd,dag en wn,dag , die aangeven
w elk gedeelte van de juridische dagperiode (gemiddeld) samenvalt met respectievelijk de
meteorologische dag en de meteorologische nacht. Voor de juridische avondperiode worden analoog
de f racties wd,av ond en wn,av ond gebruikt.
Voor de juridische nacht geldt dat deze (gemiddeld) vrijw el volledig binnen de meteorologische nacht
valt. De f racties zijn in tabel 3.1 gegeven.
Voor de drie (juridische) beoordelingsperioden wordt voor een bron b de geluidbelasting gegeven
door:

w aarin
wd,periode w eegfactor voor de meteorologische dag (zie tabel 3.1)
wn,periode w eegfactor voor de meteorologische nacht (zie tabel 3.1)
Ndag aantal knallen per jaar in de dagperiode (inclusief zon- en f eestdagen)
Nz ondag,dag aantal knallen per jaar in de dagperiode op zon- en f eestdagen
Nav ond aantal knallen per jaar in de avondperiode
Nnac ht aantal knallen per jaar in de nachtperiode
Tabel 3.1: Fracties (wd,periode en wn,per iode ) van de tijd dat het in de verschillende
beoordelingsperioden een meteorologische dag respectievelijk nacht is.
Periode

Meteorologische dag

Meteorologische nacht

dag

wd ,d a g = 0,80

wn ,d a g = 0,20

avond

wd ,a v o n d = 0,15

wn ,a v o n d = 0,85

De totale geluidbelasting voor een bepaalde beoordelingsperiode w ordt gegeven door:

Bij deze som w orden de afzonderlijke geluidcomponenten van een bron (mondingsgeluid, kogelgeluid
en detonatiegeluid en hun ref lecties) voor zover deze relevant zijn, als af zonderlijke bronnen
beschouw d.
De dag-avond-nachtwaarde wordt bepaald door de geluidbelastingsw aarden van de drie
beoordelingsperioden energetisch bij elkaar op te tellen, w aarbij rekening moet w orden gehouden met
de duur van de periode:

3.3. Bepaling gemiddelde toeslag voor laagfrequente componenten
Teneinde voor een bepaalde juridische beoordelingsperiode een gemiddelde toeslag voor
laagf requent componenten in het schietgeluid te bepalen, schrijven w e de deelbijdrage aan de
geluidbelasting voor een bepaalde bron als:

hierin is LAeq,periode (b) het equivalente geluidniveau vanw ege schietgeluid voor één bron voor een
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gemiddelde dag voor een bepaalde juridische beoordelingsperiode en
de bijbehorende laagf requente toeslag, gemiddeld over alle meteorologische klassen.
Deze grootheden kunnen met onderstaande f ormules w orden bepaald (voor de overzichtelijkheid zijn
in de f ormules de af hankelijkheden van b en m niet w eergegeven):

Indien een toeslag ook als gemiddelde over alle bronnen bepaald moet w orden dienen onderstaande
f ormules te w orden toegepast:

3.4. Incidenteel gebruik
Indien op een schietinrichting op minder dan 30 maar meer dan 12 dagen per jaar w ordt geschoten
moet op Bs ,periode een correctie van 10 lg (30/Pperiode ) worden toegepast. Pperiode staat voor het aantal
dagen per jaar dat op de inrichting, onaf hankelijk van het w apentype, in een bepaalde juridische
beoordelingsperiode w ordt geschoten.
De geluidbelasting voor een bepaalde juridische beoordelingsperiode Bs ,periode wordt dan bepaald
door:
voor 12 < Pperiode < 30

Indien er op 12 of minder dagen in een bepaalde beoordelingsperiode (dag, avond, nacht) geschoten
w ordt, dan valt dit buiten de algemeen gehanteerde def initie van hinder. Bs wordt dan berekend alsof
er in totaal 12 dagen geschoten w ordt.
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Verwijderd: wordt vanwege het
exceptionele karakter van deze
activiteiten deze beoordelingsperiode
niet meegenomen bij de berekening
van de geluidbelasting

3.5. Salvo's
Omdat bij de meeste machinegew eren de knallen binnen een salvo nog af zonderlijk te horen zijn, is
ter bepaling van de geluidbelasting ook bij deze w apens de algemene procedure van toepassing. Er
bestaan echter ook wapens waarvan de repeteerfrequentie zo hoog is (meer dan 25 schoten per
seconde) dat de knallen niet meer af zonderlijk hoorbaar zijn. Ook dan w ordt de geluidbelasting
berekend op basis van het totaal aantal verschoten patronen binnen de salvo's.
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3

Rekenmethode

3.1

Inleiding

In hoof dstuk 3 is beschreven hoe de hinderrelevante beoordelingsmaat voor schietgeluid, de
geluidbelasting Bs , berekend w ordt op basis van de A- en C-gew ogen geluidexpositieniveaus van alle
relevante schietgeluidbronnen, voor een verzameling van 27 meteorologische klassen. De berekening
van deze geluidexpositieniveaus w ordt in dit hoof dstuk beschreven.

3.2

Toepassingsbereik

Aan het toepassingsbereik van de methode zijn grenzen gesteld, die een gevolg zijn van keuzes, die
bij de ontw ikkeling van deze methode gemaakt zijn.
Ten aanzien van de af stand tussen bron en rekenpunt is een bovengrens bepaald op 15 km. Voor
grotere af standen is de geluidbelasting van de in Nederland gebruikte w apentypen dermate laag dat
berekening niet meer relevant w ordt geacht. De gegevensbestanden die vergezeld gaan bij deze
methode zijn daarom tot maximaal deze af stand toepasbaar.
De ondergrens in af stand wordt door verschillende f actoren bepaald. Uitgangspunt is dat het model
toegepast wordt voor de berekening van de geluidbelasting rond schietinrichtingen. Bij de ontw ikkeling
van het model is er daarom vanuit gegaan dat op af standen korter dan 50 m van het w apen geen
geluidniveaus berekend hoeven te w orden. Daarnaast wordt de ondergrens bepaald door de eis dat
de rekenmethode alleen kan w orden toegepast voor het gebied w aar de geluidover dracht door een
lineair model kan w orden beschreven. Voor zware wapens ligt de ondergrens hierdoor verder weg dan
voor lichte w apens. Tot slot wordt de onder grens ook bepaald door de af metingen van een bron. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een schermenbaan of een deel van een oef engebied. In deze methode
w orden deze complexe bronnen door één of meer bronnen gemodelleerd. Deze beschrijving is echter
pas op enige af stand geldig.
Ook aan het f requentiebereik zijn grenzen gesteld. De rekenmethode is alleen toepasbaar als de
relevante geluidenergie beperkt is tot het f requentiegebied lopend van de 16 Hz tot de 4000 Hz
octaaf band. Voor de in Nederland toegepaste w apentypen kan hiervan worden uitgegaan. Voor
exceptionele gevallen (bijvoorbeeld zw are vliegtuigbommen) kunnen nog lagere f requenties een
belangrijke rol spelen. De methode is dan niet zondermeer toepasbaar.
Een uitgangspunt van de rekenmethode is ook dat de toestand van de atmosfeer in het gebied tussen
bron en rekenpunt niet af hangt van de positie. In de meeste situaties in de praktijk w ordt hier in goede
benadering aan voldaan, maar er zijn uitzonderingen. Zo kan bijvoorbeeld de meteorologische situatie
in het Waddenzeegebied en kustgebieden zeer complex zijn. Door temperatuurverschillen tussen land
en w ater ontstaan zogenaamde zeew indverschijnselen. De w indrichting en -snelheid en ook de
temperatuur zullen dan van plaats tot plaats anders zijn. De methode is in deze bijzondere situaties
niet zondermeer toepasbaar.
In theorie zou men zich een schietoef ening kunnen voorstellen w aarbij ongebruikelijk hoge
geluidniveaus optreden. Het is echter niet nodig om grensw aarden aan het geluidexpositieniveau te
stellen, omdat bij toepassing van de beoordelingsmethode onmiddellijk blijkt dat zo’n oef ening ook een
hoge geluidbelasting geef t.

3.3

Principe van de rekenmethode

Uitgangspunt van de methode is de relatie:

LE b, m, f k 
 LEb b, f k  
 D f k , m 
immissieniveau  bronniveau  dempingstermen

(4. 1)

Per rekenpunt w ordt per bron (index b), per octaafband (fk) en voor een verzameling van 27
meteorologische klassen (index m) de geluidimmissie volgens deze relatie bepaald. Zow el het
geluidimmissieniveau als het bronniveau w orden hierbij als geluidexpositieniveau uitgedrukt. Uit het
octaaf bandspectrum LE (b,m,fk) worden het A-gewogen immissieniveau LAE (b,m) en het C-gewogen
immissieniveau LCE (b,m) berekend. Deze niveaus vormen de basis voor de berekening van de
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hinderrelevante beoordelingsmaat voor schietgeluid, de geluidbelasting Bs , zoals beschreven in
hoof dstuk 3.
De dempingstermen die in het model w orden gebruikt zijn:

D  D

geo

 Dlucht  Dbodem  Dscherm  Dnlin

(4. 2)

w aarin:
Dgeo geometrische demping;
Dluc ht(fk)
demping t.g.v. luchtabsorptie;
Dbodem(fk , m)
demping t.g.v. de bodem;
Ds c herm(fk, m)
demping door geluidw erende obstakels;
Dnlin extra dempingsterm als gevolg van niet-lineaire geluidoverdracht van kogelgeluid.
Zow el de bodemdemping Dbodem als de schermw erking Ds c herm zijn af hankelijk van de meteorologische
klasse m. De bodemdemping Dbodem is gedef inieerd als de totale demping in een situatie zonder
af schermende objecten, verminderd met Dgeo en Dluc ht. Met de term Ds c herm w ordt de extra demping
beschreven ten gevolge van een af schermend object. Hierbij moet w orden opgemerkt dat ook de
bodemdemping beïnvloed w ordt door de aanw ezigheid van het af schermende object (namelijk via de
ef f ectieve hoogte van de bron of het rekenpunt; zie § 4.6.5). Dscherm is dus niet gelijk aan de
tussenschakelverzwakking van het afschermende object.
Dnlin is alleen van toepassing voor de berekening van de geluidbelasting door kogelgeluid.
Ref lecties van mondingsgeluid, kogelgeluid en detonatiegeluid w orden als afzonderlijke bronnen
beschouw d. Er worden hierbij tw ee soorten reflecties onderscheiden: spiegelreflecties en diffuse
ref lecties.
Spiegelref lecties treden op aan verticale of bijna verticale vlakken, bijvoorbeeld een muur of een
scherm; de hoek tussen het vlak en de verticaal moet kleiner dan 10º zijn, anders w ordt de
spiegelref lectie niet meegerekend. Spiegelref lecties w orden gemodelleerd door middel van
spiegelbronnen. Een ref lectie aan een vlak draagt alleen aan het immissieniveau bij als een optische
spiegeling van de bron naar het rekenpunt via dat vlak mogelijk is. Er w ordt hierbij geen rekening
gehouden met kromming van geluidstralen. Het bronniveau van een spiegelbron L*Eb is lager dan het
bronniveau van de originele bron; het w ordt bepaald uit het bronniveau LEb van de originele bron met
behulp van onderstaande formule:

LEb = LEb  Drefl
*

(4. 3)

w aarin LEb het bronniveau (per octaafband) van de originele bron in de richting van het ref lectiepunt is
en Drefl de ref lectiedemping.
Dif f use reflecties treden op aan een bosrand; indien er minder dan drie bomenrijen aanw ezig zijn
w ordt de diffuse reflectie niet meegerekend. Een dif f use reflectie treedt op indien er ‘zicht’ is op de
bosrand vanuit zow el de positie van de bron als de positie van het rekenpunt; optische spiegeling is
hierbij irrelevant. Dif f use reflecties worden gemodelleerd met behulp van virtuele bronnen. Over het
algemeen w orden er per dif fuus reflecterend vlak verschillende virtuele bronnen onder scheiden, dit in
tegenstelling tot spiegelref lecties waarbij een ref lectie aan een vlak door één spiegelbron w ordt
gemodelleerd. De bijdragen van de virtuele bronnen aan het totale geluidniveau op het rekenpunt
kunnen als incoherent w orden beschouwd, zodat elke virtuele bron als een aparte bron kan worden
behandeld. Net als bij spiegelref lecties wordt door middel van een ref lectiedemping Drefl rekening
gehouden met het f eit dat het bronniveau van een virtuele bron lager is dan dat van de originele bron.
Ook hierbij w ordt gebruik gemaakt van f ormule 4.3.
Meervoudige ref lecties worden verwaarloosd. Er treedt dus maximaal één spiegelref lectie of dif fuse
ref lectie op langs een geluidpad van de bron naar het rekenpunt. Er kunnen w el verschillende
geluidpaden met een ref lectie optreden.
Voor de berekening van de geluidbelasting w ordt gebruik gemaakt van vijf verschillende
gegevensbestanden:
gegevensbestand met brongegevens en andere bronparameters;
gegevensbestand voor het bepalen van de bodemdemping Dbodem ;
gegevensbestanden voor het bepalen van de statistische gewichten van de 27
meteorologische klassen
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In principe w ordt voor de berekening van de geluidbelasting van zow el mondingsgeluid,
detonatiegeluid als kogelgeluid van dezelf de basisformule (4.1) uitgegaan. Het onderscheid zit hem in
de manier w aarop de verschillende dempingstermen berekend w orden. In de volgende paragrafen
w orden de verschillende onderdelen van de berekeningsmethode in detail besproken. Waar er
verschillen zijn tussen de berekening van mondingsgeluid en kogelgeluid, w orden deze per onderdeel
behandeld.
Ook voor kogelgeluid w ordt de berekening uitgevoerd alsof het geluid van een puntbron afkomstig is.
Het opmerkelijke bij kogelgeluid is, dat hierbij de bronniveaus rekentechnisch worden vastgesteld (zie
§ 4.6.1). Dit in tegenstelling tot mondingsgeluid, w aarvan de bronsterkte uit metingen is bepaald.
Kenmerkend voor kogelgeluid is daarnaast dat dit alleen in bepaalde gebieden w aarneembaar is. Drie
gebieden w orden onderscheiden waarvoor andere berekeningsmethoden gehanteerd worden. Dit
komt onder andere naar voren in de manier w aarop de geometrische demping bepaald w ordt.
Voor de berekening van de luchtdemping w ordt eerst het bronspectrum van het mondingsgeluid (dat
uit octaaf banden bestaat), geconverteerd naar een tertsband-bronspectrum. Voor kogelgeluid is deze
conversie niet nodig omdat de bronsterkte hiervan al in tertsen bepaald w ordt.
Voor de berekening van de af scherming w orden drie bijdragen bepaald via verschillende paden; via
één verticaal pad en via tw ee horizontale paden om het scherm heen. Voor de hiervoor genoemde
drie brontypen is de berekeningsmethode gelijk, echter voor kogelgeluid zijn de horizontale paden
anders gedef inieerd (zie f iguur 4.12). Voor de bodemdemping w ordt voor mondingsgeluid,
detonatiegeluid en kogelgeluid van dezelf de berekeningsmethode uitgegaan met dien verstande dat
bij kogelgeluid - indien dit is af geschermd - de horizontale paden en het verticale pad elk een ander
bronpunt kunnen hebben. Tot slot w ordt ook voor de berekening van de reflectiebijdrage voor kogelgeluid een aangepaste methode toegepast.

Figuur 4. 1:
Met de parameters hw apen en Lloop kan de hoogte hs van het bronpunt van de
mondingsknal berekend w orden voor een gegeven elevatiehoek e . In deze af beelding valt het
bronpunt samen met de vuurmond, maar in het algemeen kan het bronpunt op enige af stand van de
vuurmond liggen. Lloop is dan langer dan de f eitelijke lengte van de loop (zie § 4.5.1).

3.4

Toe te passen gegevensbestanden

3.4.1 Gegevensbestand van bronnen
Een gegevensbestand van schietgeluid-bronnen bevat gegevens van een groot aantal wapen-munitiegebruiksituatie combinaties. Voor elke combinatie bevat het bestand achtereenvolgens de volgende
elementen:

Richtingsaf hankelijke bronniveaus voor de verschillende octaaf banden van het mondings- of
detonatiegeluid voor w apen-munitie combinaties, die in Nederland voor een bepaalde
gebruikssituatie (vrije veld of bijvoorbeeld op een schermenbaan) worden gebruikt. Een verdere
beschrijving w ordt onder deze opsomming gegeven.

Hoogte van w apen (hwapen ) en lengte van de loop (Lloop ) in [m] (zie ook f iguur 4.1). Deze
grootheden zijn hierbij zo gedef inieerd, dat bij een gegeven elevatiehoek e van de loop van het
w apen, de hoogte van het bronpunt boven het plaatselijk maaiveld ( hs ) bepaald w ordt door:

hs  hwapen  Lloop sin  e

(4. 4)
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Specif icatie van de munitie (met bijbehorende aandrijvende lading) of NOV -code van de
munitie.
Indien het projectiel de loop supersoon verlaat bevat het gegevensbestand bovendien:
Lengte van de kogel (l k ogel) van punt van kogel tot zijn grootste diameter [mm] (zie f iguur
2.1);
Maximale diameter van de kogel (dk ogel) [mm];
Beginsnelheid (v0 ) van de kogel [m/s];
Verandering van de kogelsnelheid (v1 ) per meter af gelegde weglengte [1/s].
Deze parameters worden gebruikt voor de berekening van het bronniveau van kogelgeluid (zie
§ 4.6.1). De kogelsnelheid vk op een af stand x van de mond van het w apen wordt gegeven door
de relatie:

vk  v0  v1 x

(4. 5)

Voor hand- en vuistvuurwapens kan het aantal wapen-munitiecombinaties dat op een schietbaan
w ordt gebruikt zo groot zijn dat het een onevenredige inspanning is om voor al deze combinaties de
geluidbronsterkte vast te stellen. Hiertoe zijn een aantal standaard categorieën met bijbehorende
bronsterkte gedefinieerd, die gebruikt kunnen w orden als geen bronsterktemetingen voor de
betreffende wapen-munitiecombinatie beschikbaar zijn. Deze categorieën zijn beschreven in rapport
“Toelichting op toepassing van methoden voor meten en rekenen aan schietgeluid” (TNO 2014
R10135).
Bronniveau van het mondingsgeluid en detonatiegeluid
Het gegevensbestand bevat octaafbandspectra van het bronniveau van mondingsgeluid en
detonatiegeluid, voor een aantal richtingen. De spectra zijn geordend als een matrix LEb ( j,f), voor de
octaaf banden met middenf requenties fk = 16 Hz, 31,5 Hz, …, 4000 Hz en N hoeken j met
j = 1, 2, …, N. De hoek j is hierbij gedef inieerd als de hoek tussen de lijn van bron naar rekenpunt en
de vuurlijn (vanuit de bron met de klok mee gemeten, in een bovenaanzicht). De w aarde  = 0o komt
dus overeen met de schietrichting. Indien er in het bronnenbestand voor een bepaalde w apen-munitiecombinatie geen bronniveaus opgenomen zijn voor hoeken groter dan 180 wordt uitgegaan van een
symmetrische uitstraling rond de schietrichting. Bronniveaus in richtingen die niet in het
gegevensbestand zijn opgenomen w orden door interpolatie bepaald.

Indien in het gegevensbestand de bronsterkte alleen voor 0gegeven is, betekent dit dat deze bron
richtingsonafhankelijk is. De gegeven bronsterkte geldt dan voor alle hoeken.
In die gevallen w aarbij de schietrichting niet bepaald is (bijvoorbeeld op oef enterreinen) wordt de bron
als een richtingsonaf hankelijke puntbron gemodelleerd. Het richtingsonaf hankelijke spectrum w ordt uit
het hoekaf hankelijke bronspectrum bepaald door een gew ogen energetische middeling:
N

LEb  f k   10 log  g j 10





LEb f k , j 10

(4. 6)

j 1

met:
LEb (fk)
LEb ( j,f k)
N
gj

het energetisch gemiddelde bronniveau
het bronniveau in richting i t.o.v. de schietrichting
aantal beschikbare hoeken
gew ichtsfactor

De gew ichtsfactor wordt bepaald door:

 2  1

 g1  360

 j 1   j 1
g j 
360

   N 1
g N  1  N
360

Interpolatiemethode
Met behulp van de matrix LEb ( j,fk) kan het octaafbandspectrum van het bronniveau voor een
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w illekeurige hoek  berekend w orden door middel van interpolatie. Hiervoor w ordt de zogenaamde
cubic spline interpolatiemethode gebruikt. De methode is hieronder beschreven voor een willekeurige
octaaf band. Er is hierbij uitgegaan van een symmetrische geluidemissie. Voor het gemak is het
argument f k in LEb ( j,fk ) weggelaten. Drie gevallen w orden onderscheiden:
- 0o   < 1 ;
- N <   180o ;
- j <  < j+1 voor een index j < N.
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In de eerste twee gevallen is interpolatie niet mogelijk. De bronsterkte wordt dan bepaald door:

LEb ( )  LEb (1 )
LEb ( )  LEb ( N )

voor
voor

0    1
 N    180

In het derde geval wordt de bronsterkte bepaald door:

LEb ( )  ALEb ( j )  BLEb ( j 1 )  CL"Eb ( j )  DL"Eb ( j 1 )

(4. 7)

met

A

 j 1  
 j 1   j

C  16 ( A3  A)( j 1   j )2

B  1 A
D  16 ( B3  B)( j 1   j )2

L"Eb ( j ) is de tw eede-orde afgeleide van de f unctie LEb () voor  = j . Voor j=1 tot N zijn deze
w aarden in het gegevensbestand opgenomen.

3.4.2 Gegegevensbestand voor bepaling bodemdemping
Het gegevensbestand voor de bepaling van de bodemdemping bevat resultaten van berekeningen
met een numeriek rekenmodel voor geluidoverdracht, het Parabolic-Equation model (PE model). Het
betref t berekeningen van de bodemdemping voor de 27 meteorologische klassen exclusief geometrische demping en luchtdemping . De berekeningsresultaten zijn gegeven als coëfficiënten van een
tw intigste-orde polynoom. De bodemdemping voor een specif ieke situatie wordt bepaald door:
20

Dbodem =   ci  2  lg R i

(4. 8)

i 0

w aarin:
ci
coëf ficiënten van twintigste-orde polynoom;
R
horizontale af stand van bronpunt naar rekenpunt.
De 21 coëf ficiënten van de polynoom zijn in het bestand gegeven voor:
27 meteorologische klassen;
3 w aarden voor de akoestische bodemhardheid (reflecterend, absorberend en zeer
absorberend);
12 hoogten van rekenpunten (0.1; 0.5; 1; 1.5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10 en 15 m);
16 bronhoogten (0.1; 0.5; 1; 1.5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 15; 20; 30; 40 en 50 m);
9 octaaf banden (16 Hz t/m 4000 Hz).
Totaal bevat dit bestand derhalve 2127312169= 2.939.328 coëfficiënten.
Meteorologische klassen
In deze methode w orden 27 meteorologische klassen onderscheiden. Een klasse w ordt
gerepresenteerd door een functie, die de geluidsnelheid beschrijf t als functie van de hoogte; het
zogenaamde geluidsnelheidsprof iel. Deze prof ielen zijn in drie groepen onderverdeeld:
groep 1:

cn (h)  c10  bn [(h / h0  1)0.3  1]

voor n = 1 … 7;

groep 2:

cn (h)  c10  bn ln(h / h0  1)

voor n = 8 … 18;

groep 3:

cn (h)  c10  bn [(h / h0  1)

0.3

 1]

voor n = 19 ... 27.

w aarin:
c n (h) geluidsnelheidsprof iel;
h
hoogte t.o.v. plaatselijk maaiveld;
h0
ref erentiehoogte h0 = 0.1 m;
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(4. 9)

c 10
bn

geluidsnelheid bij 10 C en 1 atmosf eer (zie § 2.10);
parameter van het geluidsnelheidsprof iel zie tabel 4.1.

Tabel 4.1
Waarden van de parameters b n (in m/s) uit de f ormules (4.9). Tegenw ind en neutrale
situaties zijn grijs gemarkeerd.
Groep 1

b1 = 10

b2 =3

b3 = 1

Groep 2

b8 = -1

b9 = -0.4

b10 = -0.2 b11 = 0

b15 = 1.1

b16 =1.5

b17 = 2

b19 = -1

b20 = -0.5 b21 = -0.2 b22 = 0.2

b26 = 1.4

b27 = 2

Groep 3

b4 = -1

b5 = -3

b6 = -6

b7 = -10

b12 = 0.2

b13 = 0.4

b14 = 0.7

b23 = 0.4

b24 = 0.65 b25 = 1

b18 = 2.5

Formule (4.8) is vanaf 15 m tot een bepaalde maximum af stand geldig. De minimale en maximale
af stand zijn in het gegevensbestand opgenomen. Voor afstanden groter dan de maximale af stand
w ordt de waarde op de maximale af stand genomen. Voor afstanden kleiner dan 15 m kan f ormule 4.8
niet w orden toegepast. Indien echter het geluidpad over verschillende bodemtypen loopt kan het
voorkomen dat een bronpunt op korte af stand van een bodemovergang ligt en over een af stand
kleiner dan 15 m de bodemdemping bepaald moet w orden (zie ook § 4.6.4).
In dat geval moet gebruik gemaakt w orden van onderstaande interpolatief ormule:

Dbodem( R) 

R
Dbodem( R  15 m)
15

voor R  15 m

(4. 10)

Interpolatie en extrapolatie
Het gegevensbestand is gevuld voor een gekozen verzameling van combinaties van hoogtes van het
bron- en rekenpunt. Deze verzameling kan w orden uitgebreid met de reciproque combinaties. Het
reciprociteitsprincipe houdt in dat de w aarde van de bodemdemping niet verandert als bron- en
rekenpunt w orden omgew isseld. In f ormule:

Dbodem (hs ,hr ) = Dbodem (hr ,hs )

(4. 11)
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Figuur 4. 2a: Overzicht van combinaties van bronhoogte en hoogte van het rekenpunt die in het gegevensbestand
zijn opgenomen of die door toepassing van het reciprociteitsprincipe kunnen worden verkregen.

Indien een combinatie van bron en rekenpunt binnen het grijs gemarkeerde gebied van f iguur 4.2a ligt
maar niet in het gegevensbestand voorkomt en ook niet als reciproque combinatie bestaat, zal voor
deze combinatie de bodemdemping door interpolatie bepaald moeten w orden. Hiervoor worden die
vier punten gebruikt, die op de hoekpunten liggen van een rechthoek rond het te interpoleren punt
[hs ,hr] (zie f iguur 4.2.b). De overdracht voor de gew enste combinatie van bronhoogte en hoogte van
het rekenpunt w ordt vervolgens gegeven door:

Dbodem(hs , hr )  (1  t )(1  u ) Dbodem(hs ,1 , hr ,1 ) 
 t (1  u ) Dbodem(hs , 2 , hr ,1 ) 
 t.uDbodem(hs , 2 , hr , 2 ) 

(4.12)

 (1  t )uDbodem(hs ,1 , hr , 2 )
met

t

hs  hs ,1
hs , 2  hs ,1

u

hr  hr ,1
hr , 2  hr ,1

w aarin:
hs
hoogte bronpunt boven plaatselijk maaiveld;
hr
hoogte rekenpunt boven plaatselijk maaiveld;
hs ,k , hr,n
hoogte van bronpunt resp. rekenpunt voor (k,n) = (1,1), (1,2), (2,1), en (2,2)
w aarvan de combinatie w el in het gegevensbestand is opgenomen (zie
f iguur 4.2b).
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Figuur 4.2b: Detail van f iguur 4.2a. Aangegeven is hoe de geluidoverdracht door interpolatie bepaald
kan w orden.
Als een combinatie niet binnen het grijs gemarkeerde gebied van f iguur 4.2a ligt dient de
bodemdemping door extrapolatie te worden bepaald met behulp van onderstaande relatie:

Dbodem(hs , hr )  Dbodem(15, hs )  Dbodem(15, hr )  Dbodem(15, 15)

(4. 13)

Indien de hoogte van de bron of van het rekenpunt kleiner is dan 0,1 m moet 0,1 m aangehouden
w orden. Voor hoogten groter dan 50 m heef t dit gegevensbestand geen geldigheid meer.

3.4.3 Gegevensbestand met statistische gewichten
Een statistisch gewicht geeft de kans aan dat een meteorologische situatie van een klasse m
voorkomt. Deze kans hangt van verschillende f actoren af. Zo is de kans af hankelijk van het dagdeel
(meteorologische dag of meteorologische nacht) respectievelijk aangegeven met het symbool gd (m, )
en gn (m, ). De kans is bovendien af hankelijk van de hoek  die de lijn van bron naar rekenpunt maakt
met het geograf ische noorden en tot slot ook van de gemiddelde bodemruw heid onder het geluidpad
(zie ook §4.6.7 en §4.6.8).
Een maat voor de bodemruw heid is de ruw heidslengte z0 . In tabel 4.2 zijn de ruw heidslengtes
gegeven w aarvoor de statistische gewichten bepaald zijn.
Tabel 4.2: Ruw heidslengtes z 0 waarvoor in het gegevensbestand statistische gewichtsfactoren zijn
opgenomen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
z 0 (cm) 0.02

0,1

0,5

1,2

3

6

10

15

20

25

De gemiddelde ruw heid van de bodem w ordt bepaald als gew ogen gemiddelde van de
ruw heidslengtes van de gebieden langs het geluidpad.

z0 

1 N
 (rmax, j  rmin, j ) z0, j
r j 1

(4. 14)
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w aarin (zie ook f iguur 4.3):
z 0,j ruw heidslengte van doorlopen deelgebied j;
r min,j
kortste horizontale af stand van bron tot grens deelgebied langs geluidpad;
r max ,j grootste horizontale af stand van bron tot grens deelgebied langs geluidpad;
r horizontale af stand van bron naar rekenpunt langs geluidpad;
N aantal door het geluidpad doorsneden deelgebieden.

Figuur 4. 3: Def initie van grenzen van ruwheidsgebieden bij bepaling van de gemiddelde ruw heid.
In het gegevensbestand statgew.bin zijn voor 10 verschillende w aarden van de ruwheid (zie tabel 4.2),
voor 60 verschillende hoeken (in stappen van 6) en voor de 27 meteorologische klassen de
statistische gewichten gegeven voor de meteorologische dag en de nacht. Voor waarden van de
ruw heid waarvoor in het gegevensbestand geen gew icht is opgenomen w ordt het gewicht van de
dichtstbijgelegen ruw heidswaarde gebruikt. Voor waarden van de hoek waarvoor geen gewicht is
opgenomen w ordt een geïnterpoleerde waarde berekend conform onderstaande formule:

g (m, )  g (m,1 ) 

(  1 )
g (m, 2 )  g (m,1 )
( 2  1 )

w aarin  1 en  2 de dichtstbijgelegen hoeken zijn. Dit gegevens bestand bevat hiervoor 27x2x10x60 =
32.400 verschillende statistische gewichten.
In het bovenstaande gegevensbestand hebben een aantal statistische gewichten een waarde gelijk
aan nul of relatief een lage w aarde (<0.01). De bijdrage voor deze profielen zal gering zijn. Eventueel
kunnen deze bijdragen toegeschreven worden aan profiel 18 om zo de berekeningen te
vereenvoudigenen. Het statistisch gewicht van de profielen met een kleine bijdragen dient dan bij het
statisch gew icht van profiel 18 te w orden opgeteld zodat de som van de gew ichten weer gelijk aan 1
is.
Voor het geval dat het gebruik van de schietinrichting gekoppeld is aan de heersende windrichting
w ordt een aangepaste procedure gebruikt. In dit geval is er een zogenaamde w indroossector
gedef inieerd w aarmee een gedeelte van de w indroos wordt aangegeven waarbij schietactiviteiten op
de betref fende inrichting kunnen plaatsvinden. Deze w indroossector wordt door twee parameters
bepaald, die de grootte en positie van de sector aangeven (zie §2.4 en Figuur 4.4). De statistische
gew ichten zijn van deze tw ee parameters afhankelijk naast de hiervoor genoemde groot heden
(meteorologische klasse, dagdeel, hoek van bron naar rekenpunt met geografisch noorden en de
gemiddelde ruw heid onder het geluidpad). Omdat het teveel opslagruimte zou vragen om voor alle
mogelijke combinaties van al deze parameters de gew ichten te geven is een rekenprocedure
ontw ikkeld w aarmee de gew ichten op eenvoudige wijze kunnen w orden bepaald.
Voor de berekening w ordt gebruik gemaakt van tw ee gegevensbestanden (statmet.bin en
metprof.bin). In het eerste bestand wordt de kans gegeven dat een bepaalde combinatie van
w indsnelheid, windrichting en bew olkingsgraad voorkomt. Voor de meteorologische dag zijn deze
kansen als seizoensgemiddelde gegeven (dus achtereenvolgens voor de lente, zomer, herfst en de
w inter), voor de meteorologische nacht wordt een jaargemiddelde w aarde gebruikt. Met het tw eede
bestand kan bepaald w orden bij w elke omstandigheden w elke meteorologische klasse hoort.
Het is een groot bestand waarin de meteorologische klasse gegeven wordt als f unctie van:
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gemiddelde ruw heid onder het geluidpad (voor 10 ruwheden zie Tabel 4.2);
geluidvoortplantingsrichting (voor 0º tot 354º in stappen van 6º);
w indsnelheid (voor 15 klassen);
w indrichting (voor 0º tot 354º in stappen van 6º);
bew olkingsgraad (voor 9 klassen);
seizoen (voor de meteorologische dag voor 4 seizoenen; voor de meteorologische nacht is een
jaargemiddelde gegeven)
De berekening van een statistisch gewicht verloopt dan als volgt: eerst wordt bepaald welke
gedigitaliseerde w aarden van de windrichting (lopend van 0º tot 354º in stappen van 6º) binnen de
w indroossector liggen. Vervolgens wordt de dichtstbijgelegen ruw heidswaarde uit tabel 4.2 gekozen,
die overeenkomt met de gemiddelde ruw heidswaarde onder het geluidpad (zie f ormule 4.14). Voor
deze w aarden wordt in bestand metprof.bin gezocht naar alle combinaties van w indsnelheid,
w indrichting, bew olkingsgraad en – voor de meteorologische dag – seizoen, die bij één van de 27
meteorologische klassen horen. Met behulp van het bestand statmet kan de kans bepaald w orden dat
een dergelijke combinatie optreedt. Per meteorologische klasse w orden de kansen gesommeerd van
al de combinaties, die bij die klasse horen. Uit de zo verkregen waarden (27 voor de meteorologische
dag en 27 voor de meteorologische nacht) worden tenslotte de statistische gewichten bepaald door
deze 27 w aarden te normeren met hun som voor respectievelijk de dag en de nacht zodat geldt:
27

27

m 1

m 1

 g d (m, )  g n (m, ) 1 (4.15)
Figuur 4. 4: Een w indroossector [, ]
betekent dat alleen w indrichtingen
  /2 relevant zijn (de groene sector in
de f iguur). Dit voorbeeld toont een w indroossector [90°, 270°], waarbij alleen
w indrichtingen tussen noordwest en
zuidw est relevant zijn. De hoek , die de
lijn van bron- naar rekenpunt maakt met
het geograf ische noorden, is ook
aangegeven.

Indien de geluidvoortplantingsrichting niet gelijk is aan een veelvoud van 6° tussen 0° en 354° dan
w ordt bovenstaande procedure uitgevoerd voor de twee dichtstbijgelegen w aarden voor de richting.
Het uiteindelijk gew icht wordt vervolgens (vergelijkbaar zoals dit hiervoor is aangegeven) door lineaire
interpolatie bepaald.
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3.5

Invoergrootheden rekenmethode

3.5.1 Brongegevens
Mondingsgeluid
Voor de berekening van de geluidbelasting van het mondingsgeluid moeten van elke w apenmunitiecombinatie de volgende geometrische parameters bekend zijn:
 (x s ,ys,hwapen ) w apenpositie, waarbij hw apen de hoogte van het wapen is ten opzichte van het
plaatselijke maaiveld;
 e
elevatie van w apen;
 
schietrichting t.o.v. het noorden in het horizontale vlak.
De bronnen van het mondingsgeluid w orden gerepresenteerd als puntbronnen. De positie van de
puntbron ligt voor lichte w apens aan het uiteinde van de loop, voor zwaardere wapens ligt dit punt op
enige af stand van de vuurmond in het verlengde van de loop. In het gegevensbestand van bronnen is
hiermee rekening gehouden door de looplengte te def iniëren als de af stand van het draaipunt tot aan
het bronpunt. De bronpositie kan zo met behulp van eenvoudige geometrische f ormules uit
bovenstaande gegevens berekend worden (zie f ormule 4.4).
Militaire oefenterreinen
Bij militaire oef enterreinen zijn de exacte bronposities vaak onbekend. Wel kan een gebied
aangegeven w orden waar mogelijk geschoten wordt. Voor de modellering van een oef enterrein
w orden daarom gebieden geselecteerd waarbinnen aangenomen kan w orden dat de kans dat op een
mogelijke positie geschoten wordt uniform over dit gebied verdeeld is en w aarbij elke schietrichting
even w aarschijnlijk is. Er is hierbij vanuit gegaan dat alleen met losse patronen wordt geschoten.
Indien niet aan deze voorw aarden wordt voldaan, zal van de exacte bronpositie uit moeten w orden
gegaan.
Voor de modellering van een oef enterrein verdient het aanbeveling van een ref erentie-oefening uit te
gaan. De volgende benaderingen zijn daarbij gebruikelijk om de geluidbelasting door schieten en
knallen te beschrijven:
1. Er w ordt een referentieoef ening gedef inieerd. Deze bestaat uit diver se oefensituaties die aan een
gebied w orden gekoppeld. Bijvoorbeeld: "Patrouille zuivert bosgebied in dagperiode".
2. Het aantal knallen per munitiesoort en w apentype wordt uniform verdeeld gedacht over de diverse
gebieden w aarin deze oefening voorkomt, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3. Indien niet uitdrukkelijk anders w ordt aangegeven, wordt uitgegaan van de ener getisch gemiddelde
bronsterkte per wapentype over alle (horizontale) richtingen (zie f ormule 4.6). In het bijzonder geldt
dit voor gevallen w aarin een aanvallende en verdedigende partij is.
4. In § 4.6.1 is aangegeven hoe de gebieden moeten w orden opgedeeld ten behoeve van de
overdrachtsberekening.
5. Omdat er met losse patronen of simulatoren wordt geoefend, speelt kogelgeluid geen rol.
Kogelgeluid
Uit het bronnenbestand kan gelezen worden of voor een wapen-munitiecombinatie de startsnelheid
van het te verschieten projectiel supersoon is. In dit geval kan kogelgeluid van belang zijn. Voor lichte
w apentypen wordt er voor de berekening vanuit gegaan dat de kogelbaan evenw ijdig aan de bodem
loopt. De elevatie is voor deze wapentypen dus 0º.
Kogelgeluid van de zw aardere wapentypen waarvan het projectiel een kromme baan beschrijf t (het
zogenaamde krombaangeschut; Houw itser en mortier) moet op een andere wijze w orden berekend.
Voor de berekening van het kogelgeluid dient dan rekening te w orden gehouden met de sterk
variërende hoogte van de kogel.
Voor banen w aarvan gebruik gemaakt w ordt van een vervangende puntbron, zie hieronder, wordt de
bijdrage van zow el mondingsgeluid als kogelgeluid verdisconteerd. Kogelgeluid w ordt dan niet apart
berekend.
Bij hagelgew eren wordt eventueel kogelgeluid verdisconteerd in de bronsterkte van het
mondingsgeluid.
Detonatiegeluid
Ook het detonatiegeluid w ordt in de rekenmethode als een puntbron gekarakteriseerd. De hoogte van
deze puntbron is af hankelijk van de hoogte van detonatie. Bij een brisantgranaat is het moment (en
dus de hoogte) van detonatie af hankelijk van het type ontstekingsbuis dat op een granaat is

532

aangebracht. Dit kan variëren van 10 m hoogte tot in de grond. Indien de detonatie in of op de grond
plaatsvindt, w ordt voor de berekening een hoogte van 0,5 m+ maaiveld aangehouden.
Schietbanen (zoals bijvoorbeeld schermenschietbanen)
In die gevallen w aarbij het w apen op korte afstand deels of geheel omsloten is door af schermende
en/of reflecterende objecten, kan in principe niet van brongegevens worden uitgegaan, die voor het
vrije veld zijn bepaald. Het geluidveld rond de bron is dermate complex dat het gebruik van rekenmodellen, die vanaf de bron rekenen, beperkt mogelijk is. Voor deze gevallen w ordt de situatie van de
bron met de omringende af schermende en/of reflecterende objecten gemodelleerd door één of meer
vervangende puntbronnen. De bronsterkte van deze vervangende puntbron(nen) zal door middel van
metingen moeten w orden vastgesteld. In het rapport “Toelichting op toepassing van methoden voor
meten en rekenen aan schietgeluid” (TNO 2014 R10135) w ordt een beschrijving van de meetmethode
gegeven. Indien geen meetgegevens voorhanden zijn of te verkrijgen zijn, w ordt in dit rapport ook een
conservatieve inschatting gegeven voor een vervangende puntbron op basis van de vrije-veld
bronsterkte. In sommige gevallen kan het gew enst zijn dat de bronsterkte van dergelijke schietbanen
door middel van berekeningen w ordt vastgesteld, bijvoorbeeld voor nog niet bestaande schietbanen.
Per situatie moet een rekenmodel op zijn geschiktheid w orden beoordeeld, een algemeen toepasbaar
model is vooralsnog niet te geven.
Voor de modellering van een schietbaan (zoals bijvoorbeeld een kleiduivenschietbaan) verdient het
aanbeveling van een standaard gebruiksituatie uit te gaan. In het eerder genoemde rapport (TNO
2014 R10135) w ordt voor een aantal type banen aangegeven hoe deze gemodelleer d dienen te
w orden om de geluidbelasting te berekenen.

3.5.2 Bodemtype (hardheid/ruwheid)
In het model w orden vier verschillende bodemtypen onderscheiden (zie tabel 4.3). Elk type
correspondeert met een andere combinatie van bodemhardheid en bodemruw heid (zie voor definities
van deze begrippen § 2.6)
Tabel 4.3. De vier bodemtypen in het rekenmodel voor schietgeluid, met vier verschillende
combinaties van de stromingsw eerstand  en de ruw heidslengte z 0 .
Bodemtype
voorbeelden
z o (m)
 (Nsm-4 )
1. glad en ref lecterend
2. ruw en absorberend
3. ruw en zeer absorberend
4. zeer ruw en zeer absorberend

w ater, beton
grasland
zandbodem
heide, bouw land


3.105
1.105
1.105

0.0002
0.03
0.03
0.25

Om het bodemtype van een terrein te bepalen moeten eerst de eigenschappen van terrein worden
ingeschat. De volgende uitgangspunten moeten hierbij in acht w orden genomen:
1. De keuze tussen ruw en zeer ruw.
Het verschil tussen ruw en zeer ruw zit in de begroeiing van de oppervlakte.
Een ruw terrein bevat lage begroeiing (zoals gras), een zeer ruw terrein bevat hogere begroeiing
(zoals heide of lage gew assen). Verspreide obstakels (bomen, huizen) worden hierbij buiten
beschouw ing gelaten.
2. De keuze tussen absorberend en zeer absorberend.
Een bodem w ordt absorberend genoemd als de stromingsw eerstand groter is dan 2.105 Nsm-4 , en
zeer absorberend als de stromingsw eerstand kleiner is dan 2 .105 Nsm-4 . Dit betekent in de praktijk
dat grasland absorberend is en dat ruw ere bodems zoals heide zeer absorberend zijn.
3. Voor bossen en steden moet bodemtype 4 w orden gekozen.
Indien in het overdrachtspad van bron naar rekenpunt verschillende bodemtypen voorkomen, dienen
ze ook als zodanig te w orden onderscheiden. In § 4.6.4 w ordt hier nader op ingegaan.
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3.5.3 Afschermende objecten
Een object moet aan de volgende eisen voldoen om als af schermend object in rekening te w orden
gebracht:
- De massa per eenheid van oppervlakte dient tenminste 10 kg/m2 te bedragen.
- Het object mag geen grote kieren of openingen bevatten. Procesinstallaties, bomen e.d. w orden
dus niet als een af schermend object in rekening gebracht.
- Het object w ordt vanuit de bron of vanuit het rekenpunt gezien onder een hoek van tenminste 5 in
het horizontale vlak.
Grote objecten, zoals heuvels en eventueel duinen w aarbij het terrein een hellingspercentage kent
van minder dan 20%, w orden niet als af schermende objecten ingevoerd. Deze kunnen in rekening
gebracht worden door een variatie in de maaiveldhoogte van de bodemvlakken.
Drie verschillende af schermende objecten worden onderscheiden:
- scherm;
- w al;
- gebouw .
Een scherm en een w al worden geschematiseerd door een verticaal vlak of keten van verticale
vlakken, die onder een hoek met elkaar staan, waarbij er vanuit w ordt gegaan dat de bovenrand
horizontaal loopt. Bij een w al w ordt de positie van het vlak op het snijpunt gekozen van het voor - en
achtervlak van de wal. Voor de berekening moet de hoogte bekend zijn, voor een w al moet bovendien
de tophoek opgegeven w orden. De def initie van de tophoek is in onderstaande f iguren gegeven.
Indien een scherm op een w al zo laag is dat de gestippelde lijnen in f ig 4.5b het talud snijden, w ordt
de grootte van de tophoek bepaald zoals dit in f iguur 4.5a is w eergegeven.

Figuur 4. 5a: Tophoek  van wal met
platte top .

Figuur 4. 5b: Tophoek  van wal met scherm

Bij een w al is de absorptiecoëfficiënt van het materiaal w aaruit het is opgebouw d van belang voor de
berekening van de tophoekcorrectie (formule 4.50). Enkele typerende waarden van de
absorptiecoëfficiënt zijn voor verschillende materialen in tabel 4.4 aangegeven.
Gebouw en worden geschematiseerd als een keten van verticale vlakken van dezelf de hoogte, waarbij
het eerste vlak w eer aan het laatste vlak aansluit. Er w ordt verondersteld dat de hoogte van al deze
vlakken gelijk is.

3.5.4 Reflecterende objecten
Er w orden twee typen reflecties onderscheiden: Spiegelref lecties en diffuse reflecties. Voor een
spiegelref lectie geldt dat de hoek van inval van het geluid gelijk is aan de hoek die het geref lecteerde
geluid maakt met het spiegelende object, vergelijkbaar met een optische spiegeling. Bij dif f use
ref lecties wordt het invallende geluid dif f uus verstrooid.
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Spiegelende objecten
Tw ee verschillende spiegelende objecten w orden onderscheiden:
scherm;
gebouw .
Een object moet aan de volgende eisen voldoen om als spiegelend ref lecterend object in rekening te
w orden gebracht:
- Het object heef t een min of meer vlakke en geluidref lecterende wand;
- De ref lecterende wand moet een dichtheid hebben groter dan 10 kg/m2;
- De hoek tussen de geluidref lecterende wand en de verticaal moet kleiner zijn dan 10.
De spiegelende objecten w orden op dezelfde manier geschematiseerd als de overeenkomstige
af schermende objecten. Van een reflecterend vlak moet daar naast ook de reflectiviteit (0    1)
gegeven w orden. De reflectiviteit  is de reflectiecoëfficiënt voor de geluidenergie en w ordt bepaald
door de absorptiecoëfficiënt abs van het materiaal w aaruit het reflecterende vlak bestaat:
 1-abs. In het algemeen is  een f unctie van de f requentie. Enkele typerende waarden van de
absorptiecoëfficiënt zijn voor verschillende materialen in tabel 4.4 aangegeven.
Tabel 4.4. Typische waarden voor absorptiecoëfficiënten voor verschillende materialen.
Geluidabsorpt iecoëfficiënt, in oktaafbanden
Materi aal
16
31.5 63
125 250 500 1000 2000 4000
Bakst enen muur

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

Dicht e bet onblokken
(pleist er, verf)

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Poreuze bet onblokken

0.0

0.1

0.2

0.4

0.4

0.3

0.3

0.4

0.3

Glazen wand

0.1

0.2

0.3

0.4

0.3

0.2

0.1

0.1

0.0

Hout en wand

0.0

0.1

0.2

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

Aarde en zand, glad

0.0

0.0

0.0

0.1

0.1

0.1

0.2

0.4

0.5

Aarde, ruw

0.0

0.0

0.1

0.2

03

0.4

0.6

0.6

0.6

Grind, los en vocht ig,
(laag van 10cm)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.6

0.7

0.7

0.8

0.8

Gras

0.0

0.0

0.1

0.1

0.2

0.3

0.4

06

0.7
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Diffuus reflecterende objecten
Dif f use reflecties treden op aan een bosrand; minimaal moeten er drie bomenrijen aanw ezig zijn
voordat een dif fuse reflectie in rekening w ordt gebracht. Een bosrand wordt geschematiseerd door
een verticaal vlak of keten van verticale vlakken, die onder een hoek met elkaar staan, w aarbij er
vanuit w ordt gegaan dat de bovenrand horizontaal loopt. Op de plaats van de vlakken w ordt een rij
equidistante cilinders gedacht. De af stand tussen de cilinders deff bedraagt de helf t van de gemiddelde
af stand tussen naburige bomen van de eerste drie bomenrijen van de bosrand. Deze gemiddelde
af stand wordt benaderd door 1/n2, waarbij n2 het gemiddelde aantal bomen per oppervlakte-eenheid
is. De straal van de cilinders r c il is gelijk aan de gemiddelde straal van de bomen. Indicatieve w aarden
voor een gemiddeld bos zijn deff = 1,4 m en r c il = 0,1 m. De hoogte van de bosrand w ordt bepaald door
de gemiddelde hoogte van de bomen in de bosrand.

3.5.5 Keuze van rekenpunten
Voor planningsdoeleinden zijn vaak contouren gew enst. Een geluidcontour is een lijn die punten met
een gelijke geluidbelasting verbindt. Een geluidcontour kan verkregen worden door lineaire interpolatie
tussen rekenpunten op een rekenrooster. Een rekenrooster is een verzameling van punten, die op
regelmatige af stand (d* ) van elkaar liggen. Aan de interpolatie zijn een aantal voorw aarden
verbonden:
- het verschil in geluidniveau tussen de punten dient minder dan 3 dB te bedragen;
- de af stand tussen het geïnterpoleerde punt en het dichtstbijzijnde bronpunt dient groter te zijn dan
de af stand tussen de punten waartussen wordt geïnterpoleerd.
In de meeste gevallen zal bij een af stand van d* = 250 m aan bovenstaande criteria voldaan w orden.
Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal het rooster lokaal verdicht moeten
w orden. Een verdere verdichting dan tot d* = 50 m is niet noodzakelijk.
Hoogte rekenpunt
Als er sprake is van zonering rondom schietinrichtingen of –terreinen, heeft een hoogte van 5 m de
voorkeur. Voor beoordelingspunten bij vergunningsituaties wordt over het algemeen voor de
dagperiode een hoogte van 1,5 m en voor de avond- en nachtperiode een hoogte van 5 m
aangehouden. Uitgangspunt is dat de berekeningshoogte bepaald w ordt door de hoogte waarop
mogelijke hinder te verw achten is.
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3.6

Berekening van het geluidexpositieniveau

3.6.1 Bronniveau
Mondingsgeluid en detonatiegeluid
Voor geluid anders dan kogelgeluid w ordt het bronniveau over het algemeen betrokken uit het
gegevensbestand. Zie hiervoor § 4.4.1 en § 4.5.1. De emissie van het mondingsgeluid is over het
algemeen richtingsaf hankelijk. Van belang hierbij is de hoek φ tussen de vuurlijn en de lijn van bron
naar rekenpunt. Deze hoek is af hankelijk van de elevatie van het w apen volgens onderstaande
f ormule:

  acos(cos e cos  p )
w aarin:
φp
geprojecteerde hoek φ op een horizontaal vlak.
Bij de berekening van de emissiehoek φ w ordt geen rekening gehouden met hoogteverschillen tussen
bronpunt en rekenpunt (benadering voor het verre veld).
Brongebieden
Brongebieden zijn gebieden w aarbinnen een mogelijke schietpositie unif orm over het gebied is
verdeeld. Om de geluidbelasting van een dergelijke brongebied te berekenen, dient dit in zodanig
kleine deelgebieden te w orden opgedeeld dat voor een deelgebied van een puntbron kan w orden
uitgegaan.
In een eerste stap wordt, afhankelijk van de kleinste en grootste afstand van het rekenpunt tot de
grenzen van het brongebied (respectievelijk dmin en dmax ), de breedte bepaald van schillen die in
concentrische cirkels rond het rekenpunt liggen. Voor de breedte Ln van deze schillen geldt:

Ln =

d min  3 
 
2 2

n -1

(4. 16)

voor n = 1 t /m N
waarin N, uit gedrukt als een naar boven afgerond geheel get al, wordt gegeven door:



d max

lg
cos
(
15

).
d min 

N=
lg 3/2 

(4. 17)
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Figuur 4. 6:
Voorbeeld van een beschrijving van een deelgebied door deelbronnen voor tw ee
verschillende rekenpunten (o).
Vervolgens worden deze schillen onderverdeeld in sectoren met een hoek v an 30. De snijpunten van
de concentrische cirkels met de sector begrenzingen geven de hoekpunten van trapezia. De overlap
van deze trapezia met het brongebied geven uiteindelijk de grenzen van de verschillende
deelgebieden. De vervangende deelbronnen liggen op het geometrische zw aartepunt van deze
deelgebieden.
In f iguur 4.6 is een voorbeeld gegeven van de verdeling van de bronpunten voor twee verschillende
rekenpunten.
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De bijdragen van de verschillende deelbronnen tot de geluidbelasting in de verschillende juridische
beoordelingsperioden (Bs ,dag (bi), Bs ,avond (bi) en Bs ,nacht(bi)) moeten tenslotte gecorrigeerd worden voor
het verschil in oppervlak tussen de verschillende deeloppervlakken O i en het totale oppervlak van het
brongebied O tot. Hiertoe w ordt in f ormule 3.4 in het rechterlid een correctieterm toegevoegd zoals
hieronder in f ormule 4.18 is w eergegeven:



Bs ,dag (bi )  10 lg wd ,dag10

LEs , dag, d bi  10

 wn ,dag10 Es , dag, n
O 
10 lg N dag bi   70,5  10 lg  i 
 Otot 



Bs ,avond (bi )  10 lg wd ,avond10

L

LEs , avond, d bi  10

bi  10



 wn ,avond10 Es , avond, n
O 
10 lg N avond bi   60,7  10 lg  i 
 Otot 
L

bi  10



(4. 18)

O 
Bs ,nacht (bi )  LEs ,nacht,n bi   10 lg( N nacht bi  / Pnacht )  34,6  10 lg  i 
 Otot 
Kogelgeluid bij vlakbaan schieten
Voor de berekening van de geluidbelasting door kogelgeluid w ordt ervan uitgegaan dat het
kogelgeluid van één punt af komt dat op de kogelbaan ligt, het zogenaamde bronpunt. Uitgaande van
een xy-coördinatenstelsel in het horizontale vlak, met de vuurmond in de oorsprong, de x-as langs de
vuurlijn en de y-as loodrecht hierop, wordt de positie van het bronpunt aangegeven als (xs,0) en de
positie van het rekenpunt als (x r,yr). De onbekende x s wordt bepaald door het oplossen van onderstaande vierde orde polynoom:

( xr  x s ) 2 (v0  v1 x s  c10 )(v0  v1 x s  c10 ) = c10 y r
2

met 0  x s  xr
w aarin:
(x r, yr)
(x s , 0)

en

2

x s  | (c10  v0 ) / v1 |

(4. 19)

positie van rekenpunt;
positie van het bronpunt.

Voor de oplossing van deze polynoom w ordt verwezen naar mathematische handboeken. Indien het
bronpunt achter het doel ligt, w ordt voor het bronpunt de doelpositie genomen. Indien het bronpunt op
een punt ligt w aar de kogelsnelheid kleiner is dan 1,02c 0 dan wordt voor het bronpunt het punt
genomen w aar de kogelsnelheid gelijk is aan 1,02c 0 (ervan uitgaande dat v0 groter is dan 1,02c 0).
Het breedbandige bronniveau w ordt bepaald door de afmetingen van de kogel en zijn lokale snelheid
op het bronpunt:
3
 d kogel

 M 9/4 
 voor M > 1.02
LEb  161,9  10 lg 3 / 4   10 lg
2
3/ 4 
l

 ( M  1) 
 kogel 

(4. 20)

met M het Mach-getal van de kogel op het bronpunt en w aarbij dk ogel en lkogel uitgedrukt worden in m.

Voor de berekening van het octaafbandspectrum van het bronniveau wordt rekening gehouden met
de verschuiving van het spectrum van kogelgeluid op het traject van het bronpunt naar het
rekenpunt (door niet-lineaire effecten). Hiervoor wordt een karakteristieke frequentie fkogel van
kogelgeluid geïntroduceerd, die afhankelijk is van de afstand R van het bronpunt op de kogelbaan
naar het rekenpunt:

 - 1
f kogel  175.2 M 3 4
M
2

1/ 4

1/ 4
l kog 1
1/ 4
d kog R

(4. 21)

Omdat het tertsbandspectrum w ordt gebruikt bij de berekening van de luchtdemping (zie § 4.6.3)
w ordt het bronniveau in tertsen bepaald. Hierbij w ordt uitgegaan van de drie tertsbanden binnen de
539

octaven met middenf requenties fk van 16 Hz tot en met 4 kHz. Het bronspectrum in tertsen wordt
bepaald volgens de f ormule:
9

3

LEb , j  f k   LEb  Ck , j  10 lg 10

Ck , j 10

k 1 i 1

voor k  1..9
en
j  1..3

(4. 22)

w aarin:

 fk, j 

Ck , j  2.5  28 lg 
f

 kogel 

voor

f k , j  0.65 f kogel

 fk, j 

Ck , j  5.0  12 lg 
f

 kogel 

voor

f k , j  0.65 f kogel

met:
fk ,j

nominale middenf requentie van j e tertsband van k e octaafband

Voor de berekeningen van de overige dempingstermen w ordt van een bronspectrum in octaven
uitgegaan:

 3 L ( f ) / 10 
LEb ( f k )  10 lg 10 Eb , j k 
 j 1


(4. 23)

Kogelgeluid bij krombaan schieten
In het algemeen is het kogelgeluid bij krombaan schieten niet van belang. Door de hoge elevatiehoek
w aaronder geschoten wordt en de verhoudingsgewijs lage uittreesnelheid van het projectiel in
vergelijking tot lichte vuurw apens, treedt kogelgeluid alleen in een klein gebied voor het w apen op. Dit
gebied ligt dus in het mal onveilige gebied (mog) van het w apen en is daarom voor de berekening van
de geluidbelasting in w oongebieden niet van belang.
Echter, in speciale gevallen w aarbij de elevatiehoek lager ligt en de uittreesnelheid verhoudingsgew ijs
groot is, is het kogelgeluid w el van belang. In deze gevallen moet voor de berekening van de
geluidbelasting door kogelgeluid een daarvoor geschikte methode w orden gebruikt.

3.6.2 Geometrische demping
Puntbronnen
Bij de modellering van puntbronnen is uitgegaan van sferische geluiduitbreiding over een hele bol.
Voor de geometrische demping geldt dan:

R
Dgeo  10 lg 4  
 r0 

2

waarbij r0  1 m

(4. 24)

Kogelgeluid
Voor de berekening van de geometrische demping van kogelgeluid w orden drie gebieden
onderscheiden (zie f iguur 2.2): gebied I achter het wapen, gebied II dat ook als Mach-gebied w ordt
aangeduid, en gebied III achter het doel. De grenzen tussen de gebieden w orden bepaald door de
hoeken b en e , die af hankelijk zijn van de beginsnelheid v0 respectievelijk de eindsnelheid ve van de
kogel (ve is dus de kogelsnelheid bij het tref fen van het doel):

c 
c 
 b  acos  10  en  e = acos  10  voor v0 , ve  c10
 v0 
 ve 

(4. 25)

Indien de snelheid van de kogel voor het treffen van het doel onder de geluidsnelheid is gezakt geldt
e = 0, in dit geval bestaat er dan geen gebied III.
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In het gebied achter het wapen (gebied I) is het kogelgeluid verw aarloosbaar.
Voor rekenpunten in gebied II varieert de geometrische demping tussen 10 lg R en 25 lg R af hankelijk
van de af stand R van het bronpunt op de kogelbaan tot het rekenpunt. De geometrische demping is
10 lg R op korte af stand van de kogelbaan bij een constante kogelsnelheid. Als gevolg van een
af name van de snelheid van de kogel langs de kogelbaan en door invloed van turbulentie neemt de
geometrische demping toe. De invloed van turbulentie is pas op een af stand Rtrans van de kogelbaan
signif icant. Op grote af stand, groter dan 10 km, bedraagt de geometrische demping 20 lg R.
De transitieaf stand Rtrans wordt bepaald met onderstaande formule:

Rtrans

1/ 3

 ( M 2  1)x / 22
2
2
1  32 Lxt M  1 

t

 max 1, min 
,


M 2  02
 M 2 c10 / f kogel
 









(4. 26)

met
xt
L

0 2

lengte van de kogelbaan w aar het projectiel een supersone snelheid heef t
correlatielengte (L = 1.1 m)
= 10-5

De geometrische demping in gebied II w ordt voor R  Rtrans bepaald uit:

 R 2 k  R( M 2  1) 

Dgeo,II  10 lg 2
2
 r0 k  r0 ( M  1) 

(4. 27a)

voor Rtrans  R  Rmax geldt:

 R 2 k  Rtrans( M 2  1) 
 R 
  25 lg

Dgeo,II  10 lg trans2
2
 r0 k  r0 ( M  1) 
 Rtrans 

(4.27b)

voor R > R max geldt:

 R 2 k  Rtrans( M 2  1) 
R 
R
  25 lg max   20 lg
Dgeo,II  10 lg trans2
(4.27c)
2
Rmax
 r0 k  r0 ( M  1) 
 Rtrans 
met
k
=
r0
=
Rmax =

-v1 /c 10
1m
10 km
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Vóór het w apen maar buiten het Mach-gebied (gebied III) w ordt de geometrische demping door tw ee
termen bepaald:
- de geometrische demping berekend volgens f ormule 4.27 voor het traject R1 van de doelpositie
naar een punt op de grens van het Mach-gebied dat het dichtst bij het rekenpunt ligt (punt P in
f iguur 4.7);
- een extra demping die af hankelijk is van de af stand ( R2) van dit punt P tot aan het rekenpunt:

 max R2 , R0  

Dgeo, III  Dgeo, II R1   20 lg 
R0


R1
R0  2 
100

(4. 28)

w aarin:
R1
de af stand van de doelpositie naar een punt op de grens van het Mach-gebied dat het dichtst bij
het rekenpunt ligt;
R2
de af stand van het rekenpunt tot de grens van het Mach-gebied.
De af standen R1 en R2 w orden alleen voor de berekening van de geometrische demping in gebied III
gebruikt, voor het berekenen van de overige dempingstermen w ordt van het geluidpad uitgegaan van
het bronpunt op de kogelbaan (in dit geval dus de doelpositie) naar het rekenpunt.

Figuur 4. 7:

Def initie van R1 , R2 en R0 uit f ormule 4.28.

3.6.3 Luchtdemping
Bij de berekening van de luchtdemping w ordt rekening gehouden met de vorm van het spectrum. Per
octaaf band (index k) wordt geschat hoe de geluidenergie over de drie tertsbanden (index j) binnen dit
octaaf verdeeld is. Deze geluidenergie LEbj(fk ) wordt bepaald op basis van een lineaire interpolatie van
de niveaus van de naburige octaaf banden (bij kogelgeluid is dit niet nodig daar kogelgeluid per
tertsband wordt berekend zie ook § 4.6.1):

LEb , j  f k  

5
1
LEb  f k   LEb  f k  j 2  
3
3
 3  2 LEb  f k  13 LEb  f k l 2  

10 lg  10 3
 l 1
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10






(4. 29)

met:

LEb  f 0   2 LEb  f1   LEb  f 2 

LEb  f10   2 LEb  f 9   LEb  f 8 
w aarin:

LEb, j ( f k )

het bronniveau van de j e tertsband (j = 1 t/m 3) van de octaaf band met
centrumf requentie fk (k = 1 t/m 9).

De luchtdemping in de k e octaafband Dlucht(fk) wordt vervolgens bepaald uit het gew ogen energetische
gemiddelde van de luchtdemping van de tertsbanden binnen deze octaafband.

 3 L  f  L  f  10
  f  R 10 

Dlucht  f k   10 lg 10 Eb , j k Eb k
 10 lu , j k

 j 1


(4. 30)

De w aarden voor de luchtdemping lu,j(fk ) in tertsband j = 1, 2 en 3 van de ke octaaf band zijn ontleend
aan ISO-norm 9613-1 voor 10C en 80% relatieve vochtigheid. Deze w aarden zijn (in dB per km!)
opgenomen in tabel 4.5
Tabel 4.5: Waarden voor de luchtdemping per tertsband in dB/km
nummer van terts- octaaf band middenf requentie in Hz
band binnen octaaf 16

31.5

j=1

0.0179 0.0669 0.254 0.76
4
0.0282 0.108 0.378 1.02

1.63

2.86

6.23

19.0

1.97

3.57

8.76

28.7

0.0444 0.167

2.36

4.62

12.7

43.9

j=2
j=3

0.0045
2
0.0071
5
0.0113

63

125

250 500

0.547 1.31

1000 2000 4000

3.6.4 Bodemdemping
In § 4.4.2 is omschreven hoe de bodemdemping met behulp van het gegevensbestand bepaald moet
w orden. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de bodemdemping bepaald moet w orden als er
verschillende bodemvlakken door het geluidpad w orden doorsneden, welke invloed de turbulentie
heef t op de bodemdemping en hoe de bodemdemping bepaald moet w orden als er in het geluidpad
af schermende obstakels zijn.
De bodemdemping is af hankelijk van:
- de horizontale af stand R tussen de bron (of spiegelbron) en rekenpunt;
- de akoestische bodemhardheid (aangegeven met index ). In de methode w orden drie
bodemhardheden onderscheiden (zie § 4.5.2): v=z voor een zeer absorberende bodem, v=a voor
een absorberende bodem en v=h voor een harde bodem;
- de f requentie;
- de hoogtes van bron- en rekenpunt;
- de meteorologische klasse.
In deze paragraaf geven we alleen de eerste twee parameters expliciet aan als argumenten van
Dbodem:
20

Dbodemr , v  =   ck ( )(2  lg R)

k

(4. 31)

k 0

met c k ( ) de coëfficiënten van het polynoom.
Meer dan één bodemvlak
Indien onder het geluidpad bodemtypen liggen met verschillende bodemhardheid w orden voor meeen tegenw indsituaties verschillende procedures toegepast.


Meewindsituaties (profielnrs. 4 t/m 7, 12 t/m 18 en 22 t/m 27)
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Om de bodemdemping voor meer dan één bodemvlak te bepalen w orden voor de
meew indsituaties eerst de horizontale af standen (sv) bepaald, waarover het geluidpad door de
verschillende bodemgebieden loopt. Voor elke bodemhardheid w orden deze afstanden
opgeteld.
Nv

sv   ( rmax, j ,v  rmin, j ,v )

(4. 32)

j 1

w aarin:
Nv
r min,j,v , r max ,j,v

aantal gebieden dat door het geluidpad w ordt doorkruist met respectievelijk een zeer
absorberende (v=z), een absorberende (v=a) en een harde bodem (v=h);
minimale en maximale horizontale af stand van bron tot de grens van deelgebied j
gemeten langs het geluidpad voor een bodemgebied met hardheid v (zie
hierboven).
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De bodemdemping voor een meew indsituatie wordt vervolgens bepaald door de volgende
f ormule:

Dbodem,mw =

Dbodem( s z , z ) +
Dbodem( s z  sa , a )  Dbodem( s z , a ) +



(4. 33)

Dbodem( s z  sa  sh , h )  Dbodem( s z  sa , h )
Tegenwindsituaties (profielnrs. 1 t/m 3, 8 t/m 10 en 19 t/m 21)
Voor de bodemdemping bij tegenw indsituaties zijn alleen de bodemgebieden binnen een
af stand ds van de bron en binnen een af stand dr van het rekenpunt van belang. Deze af standen
zijn af hankelijk van het prof iel, van de f requentie en van de hoogte boven het plaatselijk
maaiveld van respectievelijk bron- en rekenpunt.




 2c  
 2c  
q hs +  10  
q hr +  10  


 f k  
 f k  
ds = 
dr = 
| bn |
| bn |

met:

(4. 34)

q = 21, 10, 16.5 en  = 0.9, 0.85, 0.78 voor respectievelijk de groepen 1, 2 en 3 van de
geluidsnelheidsprof ielen (zie f ormule 4.9). Ook parameter b n wordt bepaald door het
prof iel (zie tabel 4.1 in § 4.4.2).

De gebieden mogen elkaar niet overlappen. Indien ds + dr>R, w aarin R de horizontale af stand
tussen bron en rekenpunt is, moeten de af standen in verhouding worden teruggeschaald tot ds'
en dr' .

R
ds
ds  dr
R
d r' =
dr
ds  dr

d s' 

voor d s  d r > R

(4. 35)

Binnen een af stand ds en dr van respectievelijk bron en rekenpunt w orden achtereenvolgens de
af standen bepaald waarover het geluidpad door zeer absorberende, absorberende en
reflecterende gebieden loopt. In verhouding tot de af stand ds + dr geef t dit de f racties f z, fa en f h
zeer absorberende, absorberende en reflecterende bodem. De bodemdemping voor een
tegenw indsituatie wordt vervolgens gegeven door:

Dbodem,tw (r ) = f z Dbodem(r, z)  f a Dbodem(r , a)  f h Dbodem(r, h)


(4.36)

Neutraal profiel (profielnr. 11)
Voor de bepaling van de bodemdemping van de neutrale situatie (profielnr. 11) worden eerst de
f racties fz, f a en f h bepaald over de totale afstand rtot tussen bron en rekenpunt. De
bodemdemping volgt dan door toepassing van formule 4.36.
Turbulentie
De totale bodemdemping is naar boven toe begrensd als gevolg van turbulentie. Deze begrenzing is
af hankelijk van de meteorologische klasse, de hardheid van de bodem en de f requentie. Bij het
berekenen van de overdrachtsfuncties zoals deze in het gegevensbestand zijn opgenomen is dit ef fect
niet verdisconteerd. Deze invloed w ordt in rekening gebracht door een bovengrens Dbodem,max te stellen
aan de bodemdemping zoals die met f ormule 4.37 bepaald is. In situaties met af schermende objecten
moet de bovengrens toegepast worden op de som Dbodem + Ds c herm.
In tabel 4.6 zijn de grensw aarden van de bodemdemping gegeven voor de verschillende bodemhardheden, de 27 meteorologische klassen en de 9 octaaf banden.
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Tabel 4.6: Bovengrens van de bodemdemping Dbodem,max (v) voor akoestisch "zeer absorberende"
(v=z) "absorberende" (v=a) en "reflecterende" (v=h) bodems.
m
v
16
31.5 63
125
250
500
1000 2000 4000
z
a
h
z
2
a
h
z
3
a
h
z
8
a
h
z
9
a
h
z
10
a
h
z
11
a
h
z
19
a
h
z
20
a
h
z
21
a
h
z
Ov erig a
h
1

25
25
25
29
29
29
29
29
29
26
26
26
24
24
24
29
29
29
29
29
29
28
28
28
26
26
26
23
23
23

26
26
25
18
18
17
29
29
29
26
26
25
23
23
22
19
19
18
29
29
29
25
25
24
26
26
25
23
23
22

20
19
17
22
21
19
17
16
14
17
16
14
20
19
17
22
21
19
19
18
16
14
13
11
16
15
13
18
17
15

17
15
9
21
19
13
24
22
16
14
12
6
16
14
8
20
18
12
23
21
15
16
14
8
14
12
6
15
13
7

19
18
13
22
21
16
25
24
19
18
17
12
18
17
12
21
20
15
27
26
21
21
20
15
19
18
13
18
17
12

20
20
17
19
19
16
19
19
16
22
22
19
19
19
16
18
18
15
19
19
16
24
24
21
21
21
18
19
19
16

24
24
22
18
18
16
17
17
15
26
26
24
21
21
19
18
18
16
19
19
17
29
29
27
25
25
23
20
20
18

25
25
24
19
19
18
18
18
17
27
27
26
22
22
21
19
19
18
20
20
19
29
29
29
26
26
25
21
21
20

26
26
26
20
20
20
19
19
19
28
28
28
23
23
23
20
20
20
21
21
21
29
29
29
27
27
27
22
22
22

29
29
29

29
29
29

22
21
19

24
22
16

27
26
21

24
24
21

29
29
27

29
29
29

29
29
29
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Als onder het geluidpad verschillende bodemtypen liggen met verschillende bodemhardheid w ordt de
bovengrens Dbodem,max gegeven door:

Dbodem,max = f z Dbodem,max (z)+ f a Dbodem,max (a) + f h Dbodem,max (h)
met:
Dbodem,max (v)

(4. 37)

bovengrens voor bodemtype v voor een bepaald profiel.

De f racties fz, fa en f h worden voor de meew indprofielen en het neutrale profiel bepaald over de totale
af stand tussen bron en rekenpunt, voor de tegenwindprofielen w orden de fracties bepaald over een
gereduceerd gebied bij bron- en rekenpunt, zoals dit boven f ormule 4.36 is beschreven. De
begrenzing w ordt eerst toegepast nadat met f ormule 4.33 c.q. 4.36 de bodemdemping berekend is en
de eventuele schermw erking bepaald is.
Effectieve hoogte van bron of rekenpunt
Bij de bepaling van de bodemdemping is ook de hoogte van bron- en rekenpunt van belang. Indien
het geluidpad één scherm snijdt dan w ordt de hoogte van één van beide vervangen door een
ef f ectieve hoogte, afhankelijk van w elk punt het dichtst bij het scherm staat. Als meer dan één scherm
doorsneden w ordt, worden de effectieve hoogtes van zowel het bron- als rekenpunt gebruikt. Eerst
w orden de schermen daartoe in tw ee groepen verdeeld; schermen die dichter bij de bron staan dan bij
het rekenpunt en schermen die dichter bij het rekenpunt staan dan bij de bron. De ef f ectieve hoogte
voor de bron w ordt bepaald op basis van het meest ef fectieve scherm uit de eerste groep, de
ef f ectieve hoogte voor het rekenpunt wordt bepaald op basis van het meest effectieve scherm uit de
tw eede groep (zie formule 4.53 in § 4.6.5 ). Indien geen schermen in een groep vallen w ordt voor de
ef f ectieve hoogte de werkelijke hoogte van de bron of het rekenpunt genomen.

3.6.5 Afscherming
In situaties waarin het verticale vlak door het bron- en rekenpunt een object snijdt (bijvoorbeeld een geluidscherm),
wordt de invloed van dit object in formule 4.2 in rekening worden gebracht door de term Ds ch erm . In andere situaties is
deze term gelijk aan nul.

Situaties met één scherm
Een scherm w ordt geschematiseerd door een verticaal staande rechthoek. Drie geluidpaden w orden
onderscheiden. Eén pad via de top van het scherm en tw ee paden via de zijkanten van het scherm
(zie f iguur 4.8). De verticale schermhoogte z sch,1 is de hoogte van het scherm ten opzichte van het
laagste aan het scherm grenzende maaiveld. De "horizontale schermhoogten" z sch,2 en z sch,3 zijn in
f iguur 4.9 gedef inieerd.

Figuur 4. 8: Geluid bereikt het rekenpunt
achter een eindig scherm via de top en via de
zijkanten van een scherm.

Figuur 4. 9: Definitie van "horizontale"
schermhoogtes in een bovenaanzicht van een
scherm tussen bron en rekenpunt.

Af hankelijk van de meteorologische situatie zijn de geluidpaden meer of minder gekromd. Hiermee
w ordt rekening gehouden bij de bepaling van de schermw erking. De schermw erking w ordt daarom per
meteorologische klasse bepaald.
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Zs c h,
1

Zs c h,
1

Figuur 4. 10: Definitie van de geometrische parameters in het verticale vlak door bron - en
rekenpunt.

De straalkromming wordt in rekening gebracht door correcties s en r toe te passen op de hoeken s,0 en
r,0 die in figuur 4.10 zijn aangegeven (alle hoeken in deze paragraaf worden in radialen uitgedrukt). In
formule:

 s =  s,0 -   s

(4. 38)

 r =  r,0 +   r

Er wordt alleen rekening gehouden met straalkromming voor de zogenaamde meewindprofielen (n = 4 t/m
7, 12 t/m 18, 22 t/m 27 in tabel 4.1). Voor de andere pro fielen geldt s = 0 en r = 0. Ook voor de
geluidpaden 2 en 3 (de horizontale om wegen) in figuur 4.9 wordt straalkromming buiten beschouwing
gelaten. In de overige gevallen zijn deze correcties te bepalen uit de maximale hoogte van de geluidstraal
z max,n.
Voor de berekening van z max,n wordt eerst voor elk meewindprofiel een hoogte z max0,n berekend:


- H eff bn 

z max0,n=  0.16 x

c
10



z max0,n= x

z max0,n

2/2.3

H eff bn
2  c10


=  0.2973 x



H eff bn 
c10 

voor n = 4 ... 7

(4. 39)

voor n = 12 ... 18

(4. 40)

voor n = 22 ... 27

(4. 41)

2/1.7

w aarin:



 fk 
H eff = max  0.1 , min 1,  f abs 
 f6 



(4. 42)

met:
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fk
fabs
x
bn

octaaf band middenf requentie (f6 = 500 Hz);
f ractie van het geluidpad w aarvoor de bodem ‘absorberend’ of ‘zeer absorberend’ is.;
de horizontale af stand (langs het geluidpad) van bron- of rekenpunt naar het scherm af hankelijk
of s dan w el r bepaald moet w orden;
parameter van het geluidsnelheidsprof iel (zie tabel 4.1).

Voor z max ,n geldt nu:
2

z max,n =

z sch,1
+ z max0 ,n
z max0 ,n + z sch,1

(4. 43)

De correcties zijn vervolgens te bepalen uit onderstaande formule ( t = s of r, zie ook f ormule 4.9):

 c n (z sch,1 ) 

 t = acos 

 c n (z max,n ) 

(4. 44)

De demping door het scherm w ordt per geluidpad (p=1,2,3) gegeven door:



Dscherm, p = max 0; H p 10 lgarg   D p



met

(4.45)

 - 

arg  max 1; 3 - p ( f k ). T(  -  s   r ) cos 2 ( s r )
2 

opmerking: s en r zijn beide een functie van zowel de frequentie, het meteorologisch profiel als het geluidpad.
In bovenstaande formule w orden de volgende f uncties toegepast:
m ax(x,y) is gelijk aan de grootste van zijn tw ee argumenten:

max(x; y) = xy

als x  y
als x < y

(4. 46)

T(x) geef t het teken van x aan:

x 0
T(x) -11 voor
voor x < 0

(4. 47)

 p (f k) is gedefinieerd als:

p ( f k )  16  2

f k rs rr
c10 (rs  rr )

(4.48)

w aarin:
rs
af stand van bron naar top van scherm (zie f iguur 4.10);
rr
af stand van rekenpunt naar top van scherm.
De f actor Hp brengt de eindige af metingen van het scherm in rekening:

H p ( f k )  min(1;

z sch, p f k
250

)

(4. 49)
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Dp is de tophoekcorrectie voor een wal met tophoek  (zie figuur 4.5). Deze correctie wordt alleen
toegepast voor geluidpad 1 over de top van het obstakel:

 6
1
6

min ( 1;  + 0.5 ) +
1.2 
(  -  )  f k 0.4
fk
18 
0.15
 4. f k . . min ( 1;  + 0.5 )
fk

0

D1 =

D2,3

(4. 50)

w aarin:

= 1 - abs 

= max( 0; min( 0.3; s   r   ))

abs  de f requentieafhankelijke absorptiecoëfficiënt van de zijvlakken van de w al ( 0   abs  1 ). Voor
een harde w al geldt abs = 0, voor een zachte wal geldt abs = 1, bij speciale gevallen
kan hiervan w orden afgeweken).

s r dif f ractiehoeken voor geluidpad 1.

Voor de tophoek  geldt de restrictie 0.250.9. Voor een wal met  > 0.9 moet de w aarde  =
0.9 gebruikt w orden. Voor een wig met  < 0.25 geldt D = 0.
De totale schermw erking Ds cherm w ordt berekend uit de schermw erkingen Ds cherm,p van de drie
geluidpaden, volgens de volgende f ormule:
3

D
/(10H p ) 

Dscherm   H 1 H 2 H 3 10 lg 10 scherm, p

p 1



(4.51)

Bovenstaande f ormule geldt voor het neutrale profiel (profielnr. 11) en de tegenw indsituaties
(prof ielnrs. 1 t/m 3, 8 t/m 10 en 19 t/m 21). Bij alle meew indsituaties (profielnrs. 4 t/m 7, 12 t/m 18 en
22 t/m 27) geldt f ormule 4.51 alleen voor de octaafband middenf requenties van 16 Hz tot 250 Hz.
Boven 250 Hz geldt bij alle meew indsituaties:

Dscherm  f n   Dscherm  f 5 

voor

f n  f 5  250 Hz

(4.52)

Een schermdemping groter dan 20 dB is over het algemeen moeilijk te realiseren. Indien de
berekende schermdemping voor een octaafband groter is dan 20 dB moet men er alert op zijn dat
door omloopgeluid (bijvoorbeeld door een dif f use reflec tie aan een bijliggend object) of door de
aanw ezigheid van turbulente wervels in de atmosf eer de effectieve werking van het scherm deels
tenietgedaan kan w orden. Daarom w ordt de schermdemping begrensd op 20 dB, tenzij nader
onderzoek aantoond dat hogere reducties bereikt kunnen worden.
Meervoudig scherm
Als een aantal schermen aan elkaar vastzit, dan spreken we van een meervoudig scherm. Alleen
concave meervoudige schermen w orden in beschouwing genomen. Een voorbeeld van een concaaf
meervoudig scherm is w eergegeven in f iguur 4.11.

1

3

5
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Figuur 4. 11: Meervoudig scherm met zes hoekpunten. De linker omweg is aangegeven. Er is
geen rechter omweg mogelijk in deze situatie.

De schermw erking wordt als volgt berekend:
1. Pad via top van het scherm:
Eerst w ordt bepaald w elke schermen gesneden worden door het verticale vlak door bron- en
rekenpunt. Vervolgens wordt het scherm geselecteerd waarbij het verschil tussen de
dif f ractiehoeken s ,0 -r,0 het grootst is. Als geen enkel scherm gesneden w ordt is Ds cherm = 0.
2. Pad via de zijkanten van het scherm:
Het horizontale vlak w ordt verdeeld in zes gebieden, gescheiden door een lijn door rekenpunt en
bronpunt en door tw ee lijnen a-b en c-d, die hier dw ars opstaan (zie f iguur 4.11).
a) Linker omw eg. Bepaal het snijpunt van de lijn van bronpunt naar rekenpunt met het in stap 1
geselecteerde scherm. Volg het meervoudige scherm naar links. Als het meervoudige scherm
lijn a of lijn c snijdt, w ordt de linker omw eg niet meegerekend. De betreffende Hp (f k) is dan
gelijk aan 1 (zie f ormule 4.49 en 4.51) en Ds c herm,p = . Als het meervoudige scherm lijn a en lijn
c niet snijdt, w ordt van alle hoekpunten in gebied 3 het hoekpunt geselecteerd met de grootste
w aarde van het horizontaal diffractiehoek-verschil s - r. Dit hoekpunt bepaalt de linker omw eg.
b) Rechter omw eg: analoog.
De procedure is ook van toepassing op een gesloten meervoudig scherm, waarbij beginpunt en eindpunt van het
scherm samenvallen. Een voorbeeld hiervan is een gebouw.

Meer dan één scherm
In situaties met meer dan één scherm tussen bron- en rekenpunt worden maximaal tw ee schermen in
rekening gebracht. Eerst worden de schermen in tw ee groepen verdeeld: een groep met schermen die
zich dichter bij de bron bevinden en een groep met schermen die zich dichter bij het rekenpunt
bevinden. Van beide groepen w ordt het scherm geselecteerd met het grootste verschil van de
dif f ractiehoeken ( s ,0 -r,0 ) voor de verticale omw eg. De schermw erkingen van de twee geselec teerde
schermen w orden, inclusief de bijdragen van de horizontale omw egen, bij elkaar opgeteld. Deze som
geef t de totale schermw erking.
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De ef f ectieve bronhoogte (van toepassing bij de bepaling van de bodemdemping) w ordt bepaald op
basis van het geselecteerde scherm uit de eerste groep, de effectieve hoogte van het rekenpunt wordt
bepaald op basis van het geselecteerde scherm uit de tw eede groep.
Effectieve hoogte van bron- of rekenpunt
Bij de bepaling van de bodemdemping w ordt, indien het geluidpad één scherm snijdt, de hoogte van
het bronpunt of van het rekenpunt (afhankelijk van het f eit of het bronpunt of het rekenpunt dichter bij
het scherm ligt) vervangen door een effectieve hoogte:

heff  hs 


1 9
   r    
Yk H 2  f k H 3  f k z sch,1  hs max  0; min 1; s
  (4.53)

9 k 1
0.1




w aarin:
s r dif f ractiehoeken voor geluidpad 1.

Yk 



2

1  exp Dscherm,1 ( f k ) / neg ( Dscherm, 2 ( f k ), Dscherm,3 ( f k ))

neg ( Dscherm, 2 , Dscherm,3 )  10 lg(10

10

0,1Dscherm, 2

 10

0,1Dscherm, 3

 met

)

Bovenstaande f ormule is gegeven voor het bepalen van de ef fectieve hoogte van de bron. Voor de
bepaling van de ef f ectieve hoogte van het rekenpunt moet hs w orden vervangen door hr.
Bij de berekening van de bodemdemping bij ref lecties wordt – indien sprake is van af scherming- voor
de bepaling van de ef f ectieve hoogte uitgegaan van het geluidpad van gespiegelde bron naar
rekenpunt. Het ref lecterend vlak heef t hierbij geen invloed op de bepaling van de ef f ectieve hoogte.

Figuur 4. 12: Schematische weergave van afscherming van kogelgeluid .

Afscherming kogelgeluid
Voor de af scherming van kogelgeluid w ordt in principe dezelf de benadering gevolgd als bij
af scherming voor mondingsgeluid of detonatiegeluid. Ook hierbij w orden drie geluidpaden
onderscheiden: een pad over de top van het obstakel en tw ee paden langs de zijkanten van het
scherm. Het verschil is echter dat deze drie geluidpaden over het algemeen verschillende bronpunten
op de kogelbaan hebben (zie f iguur 4.12). Het bronpunt van het pad over de top is gelijk aan het
bronpunt voor de onafgeschermde situatie; de tw ee andere bronpunten worden bepaald door f ormule
4.19 met (x r, yr) respectievelijk de linker en rechter zijkant van het scherm. Indien kogelgeluid is
af geschermd w ordt de bijdrage van het kogelgeluid bepaald uit de energetisch gesommeerde
bijdragen van de drie bronnen die op deze drie bronposities
gedacht kunnen w orden. Dit betekent dat per bron alle
dempingstermen (geometrische-, lucht-, bodem-, nietlineaire- en
schermdemping) bepaald moeten w orden.
Er is sprake van af scherming indien de lijn van het bronpunt van
het kogelgeluid (bepaald in de niet af geschermde situatie) naar het
rekenpunt het scherm snijdt, anders is er sprake van een
onaf geschermde situatie en w ordt de systematiek gehanteerd, die
hiervoor beschreven is. Een uitzondering hierop is de situatie die in
Figuur 4.13: Berekening van
nevenstaande figuur is af gebeeld w aarbij het rekenpunt in gebied I
kogelgeluidbijdrage voor
situaties w aarbij het mondings552
geluid is af geschermd maar
een rand van het scherm in het
Mach-gebied ligt.

ligt en het mondingsgeluid w ordt afgeschermd. Eén verticale rand van het scherm ligt echter in het
Mach-gebied (gebied II). Ook in deze situatie w ordt een kogelgeluidbijdrage berekend. Hierbij w ordt er
maar één (horizontaal) geluidpad beschouw d en wel langs de verticale rand van het scherm dat in het
kogelgeluidgebied ligt. Deze bijdrage w ordt echter alleen meegenomen als de bovenrand van het
scherm minimaal 1 m boven de mond van het w apen uitsteekt.

De bronsterkten van de genoemde drie bronnen (of één bron voor het laatst genoemde geval)
worden bepaald zoals in § 4.6.1 beschreven. De geometrische demping wordt op dezelfde manier
bepaald als voor onafgeschermd kogelgeluid conform de formules die in § 4.6.2. voor kogelgeluid zijn
beschreven. Het is hierbij van belang in welk gebied een verticale rand van een scherm ligt (zie figuur
4.7). I ndien bijvoorbeeld een schermrand in gebied III ligt dient voor de geometrische demping
formule 4.28 toegepast te worden. Over het algemeen is dus de geometrische demping voor de
vers chillende combinaties verschillend aangezien de bronposities niet gelijk hoeven te zijn. Ook de
l ucht-, bodem- en niet-lineaire demping worden (vergelijkbaar met de berekeningsmethode voor
afgeschermd mondingsgeluid) bepaald voor het directe pad van bronpunt naar rekenpunt. De
s chermdemping tot slot wordt bepaald met formule 4.45 waarbij per bronpunt maar één pad wordt
beschouwd overeenkomend met het pad dat in figuur 4.12 staat aangegeven. De tophoekcorrectie
wordt alleen toegepast voor het pad over de top van het obstakel. Voor de situatie die in figuur 4.13
i s weergegeven wordt dus geen tophoekcorrectie toegepast. Verder zijn dezelfde restricties van
toepassing als die bij formule 4.50 en 4.52 zijn gegeven.
Voor het bepalen van de geluidbelasting (zie formule 3.1 t/m 3.7 in hoofdstuk 3) worden eerst de
vers chillende bijdragen van het afgeschermde kogelgeluid - langs maximaal drie verschillende paden
- energetisch gesommeerd.

3.6.6 Niet-lineaire demping
Alleen voor de berekening van de geluidbelasting door kogelgeluid w ordt een dempingsterm in
rekening gebracht, die voortkomt uit de niet-lineaire overdracht van kogelgeluid. Deze term is alleen
van toepassing voor rekenpunten in gebied II . Hiervoor geldt:
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Voor rekenpunten in gebied III w ordt deze term alleen over de af stand R1 in rekening gebracht.
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3.6.7 Spiegelreflecties

Figuur 4.14: Voor een spiegelreflectie geldt dat de hoek van inval ( in ) gelijk is aan
de hoek van ref lectie ( refl). Een spiegelref lectie wordt gemodelleerd met behulp
van een spiegelbron.
Spiegelref lecties aan objecten w orden in rekening gebracht door gebruik te maken van
spiegelbronnen. Hierbij moet aan een aantal eisen w orden voldaan (zie § 4.5.4):
1. Het object heef t een min of meer vlakke en geluidref lecterende wand.
2. De ref lecterende wand moet een dichtheid hebben groter dan 10 kg/m2 . Bomenrijen en open
procesinstallaties worden zo buitengesloten.
3. Het geluid moet via een ref lectie (zoals bij optische spiegeling) het rekenpunt kunnen bereiken. De hoek tussen de geluidref lecterende wand en de verticaal moet daarom kleiner zijn
dan 10º. Van een talud kan dus geen ref lectiebijdrage komen.
Indien een object meer dan één ref lectievlak heef t (zoals een scherm met enige hoeken) moet ieder
vlak van het object als een mogelijk af zonderlijk ref lecterend object beschouwd worden.
Op het geluidpad tussen bron- en rekenpunt worden slechts enkelvoudige ref lecties in de berekening
meegenomen.
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Het bronniveau van een spiegelbron L*Eb is lager dan het bronniveau van de originele bron; L*Eb
w ordt bepaald uit bronniveau LEb van de originele bron met behulp van onderstaande formule:

LEb = LEb  Drefl
*

(4. 55)

w aarin LEb het bronniveau (per octaafband) van de originele bron in de richting van het ref lectiepunt is
en Drefl de ref lectiedemping. De ref lectiedemping voor spiegelref lecties wordt gegeven door

Drefl  10lg( hor ver  )
w aarin:

hor
v er


(4.56)

de ‘horizontale’ ref lectie-effectiviteit (0  hor  1),
de ‘verticale’ ref lectie-effectiviteit (0  v er  1),
de ref lectiviteit (0    1).

De ref lectiviteit  wordt bepaald door de absorberende eigenschappen van het materiaal w aaruit het
ref lecterende vlak bestaat. In het algemeen is  een f unctie van de f requentie. Voor een hard vlak
geldt  = 1.
De horizontale ef f ectiviteit hor en de verticale effectiviteit v er representeren de invloed van de eindige
breedte respectievelijk hoogte van het vlak.

De ‘horizontale’ reflectie-effectiviteit wordt gegeven door de formule


 hor  min 1,  hor


w aarin:
W 1, W 2
rb

 = c 10 /f k
hor = 4.5

W1W2
rb





(4.57)

horizontale af stand van reflectiepunt tot rand reflecterend vlak loodrecht op lijn van
bron naar ref lectiepunt (zie f iguur 4.15);
horizontale af stand van de bron tot het reflectiepunt;
golf lengte die overeenkomt met de octaaf bandmidden-f requentie fk ;
een constante.

De horizontale af stand r b van de bron tot het reflectiepunt wordt hierbij kleiner verondersteld dan de
af stand van het rekenpunt tot het reflectiepunt; als dit niet zo is dan w ordt voor r b de afstand van het
rekenpunt tot het reflectiepunt gebruikt.
De af standen W 1 en W 2 worden gegeven door de formules W1  L1 cos en W2  L2 cos , w aarin
L1 en L2 de af standen zijn van het reflectiepunt tot de beide randen van het vlak, en  de ref lectiehoek
is (zie f iguur 4.15).

Figuur 4.15: Illustratie van een spiegelreflectie, met daarin aangegeven de afstanden W1 en W2 , de
horizontale afstand r b van de bron tot het reflectiepunt, en de reflectiehoek .
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De ‘verticale’ reflectie-effectiviteit wordt gegeven door de formule

 ver  (1  10 D

scherm / 20

)2

(4.58)

w aarin Ds cherm de schermw erking is van het reflecterende vlak voor de overdracht van de spiegelbron
naar het rekenpunt (zie figuur 4.14). De schermw erking is af hankelijk van de geometrie, de f requentie ,
de meteorologische klasse en het bodemtype. Bij de berekening van Ds c herm w ordt alleen het
geluidpad via de top van het scherm meegerekend; het scherm w ordt in horizontale richting dus
oneindig lang verondersteld. Er w ordt geen tophoekcorrectie toegepast.
Voor de berekening van de geluidoverdracht langs een gereflecteerde straal moet dezelf de procedure
gevolgd w orden als voor de directe geluidoverdracht, met dien verstande dat het verloop van
bodemruw heid en bodemhardheid bepaald w ordt langs het gereflecteerde geluidpad.
Schermw erking langs dit geref lecteerde geluidpad w ordt berekend voor die schermen die door dit pad
w orden doorsneden. Voor schermen tussen bron en reflecterend object wordt voor de schermw erking
uitgegaan van bron en gespiegeld rekenpunt. Voor schermen tussen rekenpunt en reflecterend object
w ordt voor de schermw erking uitgegaan van de gespiegelde bron en het rekenpunt.
De richting van het geluidpad, aangegeven door hoek (b) in f ormule 3.2 en 3.3, verandert na een
ref lectie. Voor de berekening van de deelbijdrage tot de geluidbelasting w ordt in de genoemde
f ormules echter van de richting van het langste deel van het geluidpad uitgegaan (voor de vaststelling
van de hoekaf hankelijke bronsterkte wordt natuurlijk uitgegaan van het eerste deel van het geluidpad
vanaf de bron).
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Reflectie van kogelgeluid
Een ref lectie van kogelgeluid kan het rekenpunt
als het rekenpunt zich binnen het gebied bevindt
spiegeling van het kogelgeluid w ordt bestreken.
geïllustreerd in f iguur 4.16.

slechts bereiken
dat door
Dit is

Uit de positie van het gespiegelde rekenpunt
op de kogelbaan van het geref lecteerde
bepaald w orden. Als het gespiegelde rekenpunt
w ordt de reflectiebijdrage verw aarloosd.

kan het bronpunt
kogelgeluid
in gebied III ligt

Voor de bepaling van de transitieaf stand (zie
w ordt voor x t bij de berekening van de ref lectievan de kogelbaan genomen w aarop bronpunten
het geluid kan ref lecteren in het scherm (zie
Alleen het gedeelte van het scherm dat in
w ordt hierbij verdisconteerd.

f ormule 4.26)
bijdrage dat deel
liggen w aarvan
f iguur 4.16).
gebied II ligt

Figuur 4. 16: Schematische weergave
van de reflectie van kogelgeluid .

3.6.8 Diffuse reflectie
Dif f use reflecties treden op aan een bosrand;
minimaal
moeten er drie bomenrijen aanw ezig zijn voordat een dif fuse reflectie wordt meegerekend. Een dif f use
ref lectie treedt op indien er ‘zicht’ is op de bosrand vanuit zow el de positie van de bron als de positie
van het rekenpunt; optische spiegeling is hierbij irrelevant. De bijdrage van dif f use reflecties is alleen
relevant indien het rechtstreekse geluidpad van bron naar rekenpunt wordt afgeschermd. Indien deze
af scherming voor de 250 Hz octaaf band meer dan 8 dB bedraagt (berekend voor profiel 14 mbv
f ormule 4.51) en aan de hiervoor genoemde voor w aarden voldaan wordt, dient dif fuus geluid in
rekening te w orden gebracht.

Een bosrand wordt gemodelleerd met een enkele rij equidistante cilinders (zie figuur 4.17). De afstand
tussen naburige cilinders deff bedraagt de helft van de gemiddelde afstand tussen naburige bomen van
de eerste drie bomenrijen van de bosrand. Deze gemiddelde afstand wordt benaderd door 1 / n2 ,
waarbij n2 het gemiddeld aantal bomen per oppervlakte-eenheid is. De straal van de cilinders rcil is
gelijk aan de gemiddelde straal van de bomen in de bosrand. Indicatieve waarden voor een gemiddeld
bos zijn de ff = 1,4 m en r c il = 0,1 m.
Alle cilinders dragen bij aan de dif f use reflectie. Dif fuse reflecties worden gemodelleerd met behulp
van virtuele bronnen (zie f iguur 4.18a). In principe kan voor elke cilinder een virtuele bron gebruikt
w orden, maar voor een efficiënte berekening worden de cilinders gegroepeerd in segmenten (zie
f iguur 4.18b). De lengtes van de segmenten w orden zo gekozen dat de hoek waaronder elk segment
vanuit de bron gezien w ordt ongeveer 5o is (of vanuit het rekenpunt, indien dit zich dichter bij de
bosrand bevindt). Het aantal cilinders binnen een segment is geheeltallig. De hoek w aaronder een
segment gezien w ordt kan hierdoor enigszins variëren. De precieze grootte van een hoeksector wordt
bepaald door het maximaal aantal cilinders dat net binnen een sector van 5 o past. Indien de hoek
w aaronder de totale rij cilinders w ordt gezien minder dan 5 o is w ordt slechts één segment gebruikt. De
bijdragen van de virtuele bronnen aan de ref lectie kunnen als incoherent worden beschouwd, zodat
elke virtuele bron als een aparte bron kan w orden behandeld.
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Figuur 4.17: Bij een diffuse reflectie aan een bosrand wordt de bosrand (links) vervangen door één rij
equidistante cilinders aan de bosrand (rechts).

bomen

rekenpunt

virtuele bron

virtuele bron
virtuele bron
bron

Figuur 4.18a: De bijdrage van een
cilinder aan een diffuse reflectie
wordt gerepresenteerd door een
virtuele bron. Een virtuele bron ligt
in het verlengde van de lijn van de
cilinder naar het rekenpunt.
De afstand van de virtuele bron naar
de cilinder is gelijk aan de afstand
van de echte bron naar de cilinder.

Figuur 4.18b: Voor een efficiënte berekening w orden de cilinders gegroepeerd
in segmenten. De bijdragen van de
cilinders binnen een segment w orden
aan elkaar gelijk gesteld, zodat per
segment slechts een berekening voor de
centrale cilinder uitgevoerd hoef t te
w orden.
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Net als bij spiegelref lecties wordt door middel van een ref lectiedemping Drefl rekening gehouden met
het f eit dat een virtuele bron zw akker is dan de echte bron. Het bronniveau L*Eb van een virtuele bron
(per octaafband) wordt bepaald met f ormule 4.55. De ref lectiedemping Drefl voor dif f use reflecties
w ordt hierin gegeven door:

Drefl  10 lg(  ver  N cil )

(4.59)

waarin
v er ‘verticale’ ref lectie-effectiviteit (0  v er  1),
 ref lectiviteit per cilinder (0    1),
Nc il aantal cilinders in het segment.
De verticale ref lectie-effectiviteit ver w ordt op dezelfde manier berekend als voor spiegelreflecties (zie
f ormule 4.58), w aarbij voor de schermhoogte de gemiddelde hoogte van de bomen w ordt gebruikt.
De ref lectiviteit per cilinder  wordt gegeven door



0

(4.60)

1  exp  1 lg( f a / f k ) 

met
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c1
rcil

(4.61)

en

 r

 0  0.02 min 1, 1 rcil cos( 12  )  ,
 r0


(4.62)

w aarin c 1 = 25 m/s, r 1 = 25 m en 1 = 10 constanten zijn, en r 0 en  parameters die in f iguur 4.18b
aangegeven zijn; de index n van het segment is hier voor het gemak w eggelaten. De parameter  is
de hoek tussen de lijnen van de centrale cilinder van het segment naar de bron en naar het rekenpunt.
De parameter r 0 is de af stand van de bron tot de centrale cilinder van het segment, w aarbij de af stand
van de bron tot de centrale cilinder kleiner w ordt verondersteld dan de af stand van het rekenpunt tot
de cilinder; als dit niet zo is dan moet voor r 0 de af stand van het rekenpunt naar de centrale cilinder
gebruikt w orden.

Bij de overdracht van een virtuele bron naar het rekenpunt treden de dempingen D geo , D lucht, Dbodem en
eventueel D scherm op. De berekening van deze dempingen gaat op dezelfde manier als dit bij
spiegelreflecties is beschreven.

5

Beschrijving invoergegevens

5.1

Gebruiksbeschrijving

5.1.1 Schietbanen
Met betrekking tot het gebruik van de schietinrichting moeten de volgende gegevens w orden vermeld:
 aantal dagen (07.00 –19.00 uur), avonden (19.00 – 23.00 uur) en nachten (23.00 –7.00 uur)
per jaar dat de schietbanen in gebruik zijn;
 mogelijke beperkingen die gesteld zijn aan het gebruik v an de schietinrichting;
 schietbaantype (zie §2.7);
 akoestische voorzieningen;
 lengte van de schietbanen;
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5.2

locatie van de schietposities;
locatie van de doelposities;
specif icatie van de wapentypes en de munitie (met bijbehorende aandrijvende lading)
w aarmee geschoten wordt;
hoogte van het bronpunt van elk w apentype boven het plaatselijk maaiveld;
aantal schoten per jaar, uitgesplitst naar
o beoordelingsperiode (dag: 07.00 –19.00 uur, avond: 19.00 – 23.00 uur, nacht: 23.00 –
7.00 uur), alleen voor de dagperiode w ordt dit uitgesplitst naar zon- en feestdagen en
overige dagen;
o schietbaan;
o schietpositie;
o doelpositie;
o w apen-munitiecombinatie;
verdeling van de schoten naar de stand waaruit geschoten wordt (liggend of staand).

Rekenmodel

5.2.1 Toepassingsbereik
In het akoestisch rapport moet w orden aangetoond dat de betreffende situatie valt binnen het
toepassingsbereik van bijlage 9 van de Activiteitenregeling.

5.2.2 Gebruikte software
De volgende gegevens over de gebruikte software moeten worden vermeld:
 datum of versie van toegepaste rekenprogramma(’s);
 datum of versie van de toegepaste gegevensbestanden.

5.2.3 Modellering
In het rapport moet vermeld w orden welke keuzes er zijn gemaakt met betrekking tot de modellering
en w aarom deze keuzes zijn gemaakt. Wanneer in de modellering w ordt afgeweken van de “Rekenen meetvoorschrift ter bepaling van de geluidbelasting ten gevolge van schietact iviteiten”, moet dit met
redenen omkleed w orden aangegeven.
Als de brongegevens niet in het gegevensbestand zijn opgenomen maar uit emissiemetingen zijn
verkregen, moeten deze metingen zijn uitgevoerd zoals beschreven in TNO-rapport: “Toelichting op
toepassing van methoden voor meten en rekenen aan schietgeluid” (TNO 2014 R10135). De
beschrijving van de emissiemetingen dient als bijlage aan het rapport te worden toegevoegd. Ook kan
volstaan w orden met een verw ijzing naaar een bestaande rapportage.
Als de brongegevens niet direct uit metingen zijn bepaald, moet de reden hiervan opgegeven w orden
en moet vermeld w orden hoe deze brongegevens zijn verkregen. Dit dient ook te gebeuren als
gebruik gemaakt is van de categorieindeling voor w apen-munitiecombinaties van hand- en
vuistvuurwapens. De procedure hiervoor staat beschreven in het eerder genoemde TNO-rapport.

5.2.4 Invoergegevens voor het rekenmodel
In de hoof dtekst van het akoestisch rapport moet een globale beschrijving van de invoergegevens
voor het rekenmodel gegeven w orden. Een gedetailleerde beschrijving van de invoergegevens en een
graf ische weergave van de geometrische invoergegevens wordt als bijlage in het rapport opgenomen.
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5.3

Berekeningsresultaten

Voor elk rekenpunt moet voor de drie beoor delingsperioden de geluidbelasting gegeven w orden
(Bs ,dag , Bs ,av ond en Bs ,nacht) samen met de daaruit af geleide dag-avond-nachtwaarde (Bs ,dan) van de
geluidbelasting. In de bijlage van het rapport moet de geluidbelasting per bron gegeven w orden voor
elk rekenpunt en voor elke beoordelingsperiode.
.

Bijlage A: Methode voor de berekening van Les, per iode bij
beperk te kans op hoorbaarheid
In deze bijlage w ordt de methode voor de berekening van de deelbijdrage aan de geluidbelasting (L Es ,
periode , zie f ormule 3.1) gegeven die van toepassing is bij lagere geluidsniveaus. In dit geval w orden de
impulstoeslag (Pimp =12 dB) en de toeslag voor extra laagf requente componenten in het geluid
(Plf(b,m)) bij de berekening van de geluidbelasting, slechts meegenomen voor zover het geluid
w aarneembaar is op het immissiepunt. De deelbijdrage LEs ,periode (b,m) (zie f ormule 3.1) w ordt dan
bepaald als de energetische som van tw ee termen, die gew ogen zijn met de kans dat een schot (van
bron b voor meteorologische situatie m) respectievelijk w el en niet gehoord w ordt:

LEs , periode(b, m)  10 * lg{ k periode *10

( LAE ( b , m )  Pimp  Plf ( b ,m )) / 10

 (1  k periode) *10 LAE (b,m) / 10}

(A.1)

k periode is hierbij de kans dat het schietgeluid in de dag-, avond of nachtperiode hoorbaar is. Deze kans
hangt onder andere af van het geluidniveau van het schietgeluid, de omgeving w aarin men zich
bevindt en de aard van de activiteiten w aar men mee bezig is.
Bovenstaande f ormule kan ook geschreven worden als

LEs , periode(b, m)  LAE (b, m)  C (b, m)

(A.2)

met
( Pimp  Plf ( b, m )) / 10

C (b, m)  10 * lg{ k periode *10

 (1  k periode)}

(A.3)

C(b,m) is hierbij dan de correctie om een deelbijdrage van schietgeluid om te rekenen naar een even
hinderlijk niveau van w egverkeersgeluid. Gemakkelijk is in te zien dat C(b,m) = Pimp + Plf(b,m) voor
k periode = 1, en C(b,m) = 0 voor k periode = 0.
De kans kperiode w ordt bepaald door:
z periode

k periode =



-

1
2

1

2

e 2 t dt

(A.4)

waarin voor een betreffende periode de z-waarde gegeven wordt door

z periode = a1  a2 LAE (b, m)  a3 L' [ LAE (b, m)  a4 ]
zie voor de berekening van

L'

(A.5)

hoofdstuk 3. De coëfficiënten a 1 t/m a 4 zijn hierbij afhankelijk van de periode en zijn

weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel A.1: Coëf ficiënten a1 t/m a4 voor de dag-, avond- en nachtperiode.
dag

avond

nacht
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Verwijderd:

E

Verwijderd: een geluidbelasting
kleiner dan 50 dB(A)
Verwijderd: indien men een
geluidbelasting Bs ,p e rio d e kleiner dan 50
dB(A) wil bepalen

a1
a2
a3
a4

-5.3
0.155
0.002
45

-5.3
0.155
0.002
45

-0.413
0.063
0.0054
25

Formule (A.4) beschrijf t de gestandaardiseerde cumulatieve normaalverdeling. In standaard
statistiekboeken zijn tabellen opgenomen die voor w illekeurige w aarden van z de uitkomst van deze
integraal geven.
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Toelichting
1

Waarom een voorschrift specifiek voor schietgeluid?

In het kader van de Wet geluidhinder en Wet milieubeheer zijn voor verschillende typen van geluidbronnen (w egverkeer, industrie) verschillende rekenvoorschriften geschreven. Hierin zijn methodes
gegeven w aarmee de beoordelingsgrootheden voor de verschillende soorten geluid kunnen w orden
bepaald.
Uitgebreid onderzoek naar de hinderlijkheid van schietgeluid liet zien dat hiervoor een ander
beoordelingscriterium gehanteerd moest w orden. Daarnaast bleken de bestaande reken- en
meetmethoden te beperkt en te onnauw keurig om voor schietgeluid te kunnen w orden toegepast.
Daarom is een nieuw voorschrift opgesteld dat technische procedures bevat voor de beoordeling van
schietgeluid.
De gegevensbestanden, die voor de rekenmethode uit dit voorschrift worden toegepast worden ter
beschikking gesteld. Hierdoor kan de geluidbelasting voor verschillende schietinrichtingen via berekeningen unif orm vastgesteld worden.

2

Verwijderd: via het RIVM

Beoordeling van schietgeluid

Eén van de kenmerken van schietgeluid is dat in een f ractie van een seconde het maximale
geluidniveau w ordt bereikt. Het karakter van schietgeluid w ijkt daarmee af van dat van wegverkeers-,
railverkeers- en industriegeluid. Het aanzw ellen van het geluid van individueel voorbijrijdende
motorvoertuigen en treinen strekt zich, gelet op de relevante afstand tussen de weg en de
w oonhuizen, meestal over ten minste enkele seconden uit en verloopt daarmee veel gelijkmatiger. Op
enige af stand van drukke verkeerswegen en van veel industrieterreinen heeft dat geluid een min of
meer continu karakter gekregen.
Naast het impulsmatig karakter w ordt schietgeluid ook gekenmerkt door perioden van activiteit
af gew isseld met stiltes. Tijdens schietactiviteiten vallen er regelmatig pauzes van tenminste enkele
minuten. Ook bij schietinrichtingen met meer dan één baan zijn er perioden w aarin het schietgeluid
geheel afw ezig is. Indien er in een jaar op 12 of minder dagen in een bepaalde beoordelingsperiode
w ordt geschoten, kan de hinder hiervan niet objectief worden vastgesteld, volgens de geldende
def inities van hinder. Bs w ordt dan berekend alsof er in totaal 12 dagen geschoten wordt.
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Verwijderd: Ook in dit opzicht is
schietgeluid anders van karakter. Bij
wegverkeersgeluid strekken de
variaties in geluidniveau zich over veel
langere perioden uit, waarbij de
niveaufluctuaties door bijvoorbeeld de
ochtend- of avondspits ook veel kleiner
zijn dan bij schietgeluid.

Onder andere door bovengenoemde verschillen tussen schietgeluid enerzijds en w egverkeers- en
industriegeluid anderzijds, is géén van de in het kader van de Wet geluidhinder ontw ikkelde
beoordelingsmethoden van toepassing op schietgeluid. Daarom is een specif ieke
beoordelingsgrootheid ontw ikkeld die echter toch kan worden gebruikt binnen de norm-systematiek
van de Wet geluidhinder. De dosis-effect relatie voor hinder ten gevolge van wegverkeersgeluid is
hierbij als ref erentie gekozen. Dit houdt in dat bij gelijke hinderbelev ing de getalw aarden van de
geluidbelasting van schietgeluid en w egverkeersgeluid aan elkaar gelijk zijn. De keuze van
w egverkeersgeluid als ref erentie is erg voor de hand liggend omdat naar de hinderbeleving van deze
geluidsbron internationaal gezien het meeste onderzoek is verricht.
De diversiteit van vuurw apens, en daarmee de aard van de knallen, is zeer groot. In de
beoordelingsmethode w ordt er rekening mee gehouden dat deze knallen niet alle even hinderlijk zijn.
Het verschil in hinder w ordt onder andere veroorzaakt door het feit dat knallen van zw are vuurwapens
eerder tot schrikreacties aanleiding kunnen geven dan knallen van lichte vuurw apens. Daarnaast
w ordt voor de dagperiode van de zondag een toeslag gehanteerd om de extra hinder van schieten op
zondag te verdisconteren. De gedachte hierachter is dat zondag overdag, in relatie tot de extra
verw achte hinder, als een soort avond beschouwd kan worden. Een f eestdag wordt hierbij ook als een
zondag beschouw d.
De meeste schietterreinen zijn niet continu in gebruik. In overeenstemming met de resultaten van
onderzoek naar de invloed van onregelmatig gebruik van schiet terreinen op de geluidhinder w ordt
rekening gehouden met de hinderbeperkende invloed van de schiet vrije dagen. Indien minder dan 30
dagen per jaar w ordt geschoten, wordt van deze regel af geweken.
Indien er in een jaar op 12 of minder dagen in een bepaalde beoordelingsperiode w ordt geschoten,
kan de hinder hiervan niet objectief w orden vastgesteld. Deze activiteiten worden als incidentele
bedrijf somstandigheden beschouwd, waarvan de geluidbelasting niet kan w orden berekend.

3

Fysische modellering van schietgeluid

Bij het geluid dat ontstaat bij het gebruik van een vuurw apen, worden drie principieel verschillende
bijdragen onderscheiden:
 mondingsgeluid
 detonatiegeluid
 kogelgeluid
Mondingsgeluid is de knal die ontstaat door het explosief ontbranden van de voortdrijvende lading van
de munitie. Indien de munitie een detonerende lading heef t ontstaat een tweede knal door de explosie
van deze lading. Voor de modellering van mondings- en detonatiegeluid w ordt van puntbronnen
uitgegaan.
Kogelgeluid is geluid dat ontstaat door verstoring van de lucht door een supersone kogel. Dit ontstaat
dus alleen als de snelheid van de kogel groter is dan de geluidsnelheid. Door het bijzondere
geluidopw ekkingsmechanisme van kogelgeluid is ook de modellering ervan zeer specifiek en daar door afw ijkend van bijvoorbeeld de modellering van w egverkeerslawaai met lijnbronnen. Zo moet in
een aantal gevallen rekening gehouden w orden met niet-lineariteit.
Voor de zw aardere wapentypen wordt het mondingsgeluid (en in mindere mate het kogelgeluid) door
lage f requenties gedomineerd. Dit type schietgeluid kan tot op grote af stand waarneembaar zijn. Voor
dergelijke af standen en ook voor dit lage f requentiegebied bleken de bestaande modellen te
onnauw keurig.
Voor de modellering van schietgeluid konden daarom de bestaande methoden niet w orden gebruikt.
Daarom zijn hiervoor andere rekenmethoden ontw ikkeld.
In de "Handleiding meten en rekenen industrielaw aai" is een zogenaamd meteoraam gedef inieerd
w aarin voorwaarden zijn gegeven w aaronder metingen betrouw baar en reproduceerbaar kunnen
w orden uitgevoerd. Voor schietgeluid zijn deze voorw aarden te ruim. Ook als aan deze voorw aarden
w ordt voldaan, treden er niet alleen binnen een meetserie grote variaties op, maar w orden er ook
grote verschillen gevonden tussen de gemiddelden van meetseries die op verschillende dagen zijn
bepaald.
Deze verschillen w orden veroorzaakt door veranderingen in de toestand van de atmosf eer. De
geluidoverdracht van schietgeluid is hieraan sterk onderhevig. Doordat daarnaast de akoestische
energie van een schot in een korte tijdsduur en binnen een klein gebied is geconcentreerd, kunnen er
– met name op grote af stand van de bron - van schot tot schot grote niveauverschillen optreden. Bij
verkeersgeluid en industriegeluid daarentegen zijn de bronnen in tijd en plaats meer uitgesmeerd,
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w aardoor de invloed van de atmosf eer deels wordt uitgemiddeld. Voor een vergelijkbare
nauw keurigheid zou een extreem groot aantal schoten gemeten moeten w orden. Bovendien zou er
een middeling over een aantal bij elkaar gelegen meetposities moeten plaatsvinden om lokale
verschillen in niveau te elimineren.
Het vraagt dus een onevenredig grote inspanning om binnen een redelijke nauw keurigheid door
middel van metingen de geluidbelasting van schietgeluid vast te stellen. Om deze reden is voor de
bepaling van de geluidbelasting in dit voorschrif t alleen een berekeningsmethode opgenomen.

4

De nieuwe elementen in dit voorschrift

Net als in de rekenmethoden voor w egverkeers- en industriegeluid w ordt in dit voorschrift gebruik
gemaakt van een rekenmodel, w aarbij de geluidimmissie bepaald w ordt door berekeningen van de
geluidoverdracht te combineren met bronniveaus uit een gegevenbestand. Nieuw is dat bij de
berekening expliciet rekening gehouden w ordt met de variaties van de weersomstandigheden. In de
vorige paragraaf is al aangegeven, dat de geluidoverdracht sterk afhankelijk is van de plaatselijke
w eersomstandigheden. Zo is bijvoorbeeld bij meew ind (als de geluidvoortplanting gelijk gericht is met
de w ind) de geluidoverdracht veel beter dan bij tegenw ind.
Om deze invloed van het w eer op de geluidoverdracht in rekening te brengen, wordt bij de rekenmethode uitgegaan van 27 meteorologische klassen. Voor elke klasse w ordt de geluidimmissie
bepaald, uitgedrukt als A- en C-gew ogen geluidexpositieniveau. Hieruit w ordt een hinder-relevante
deelbijdrage bepaald tot de geluidbelasting. Het gew ogen gemiddelde van deze deelbijdragen over
deze 27 meteorologische klassen w ordt tenslotte gebruikt voor de bepaling van de (hinder -relevante)
geluidbelasting. Er w ordt hierbij rekening gehouden met de meteorologische situaties die gedurende
een (gemiddeld) jaar voorkomen. De w eegfactoren zijn ontleend aan een statistisch meteorologisch
model, onder meer gebaseerd op statistische gegevens van de wind in Nederland, verzameld door het
KNMI gedurende 30 jaren.
Ter vergelijking: In de bestaande rekenmethoden voor industrielaw aai en w egverkeersgeluid w ordt
van slechts één (meew ind)situatie uitgegaan, waarbij een meteocorrectieterm w ordt toegepast om te
corrigeren voor variaties in de meteo. Deze rekenmethoden zijn grotendeels empirisch, en gebaseerd
op een beperkte verzameling van meetresultaten.
Door deze opzet kan met dit nieuw e model de geluidbelasting nauw keuriger berekend worden. Met
name is deze methode nauw keuriger voor afstanden groter dan ca 1 km van de bron, w aar de invloed
van de meteo groter is dan voor kortere afstanden.
Doordat gebruik gemaakt is van een statistisch meteorologisch model is de methode ook geschikt om
de geluidbelasting te berekenen voor situaties waarbij het gebruik van een schietinrichting gekoppeld
is aan bepaalde w indrichtingen.
Om de berekeningen zo ef f iciënt mogelijk uit te kunnen voeren w ordt gebruik gemaakt van een vijf tal
gegevensbestanden, waaruit ‘onderdelen’ van de berekeningen kunnen w orden gelezen. Deze
‘onderdelen’ hoeven dus niet telkens opnieuw berekend te worden. Zo is een groot gegevensbestand
opgebouw d waarin overdrachtsfuncties zijn opgenomen voor verschillende meteorologische klassen
als f unctie van de af stand tussen bron en rekenpunt, van de hoogte van beide punten, van het bodemtype en van de f requentie. Hierbij is gebruik gemaakt van een numeriek rekenmodel voor
geluidvoortplanting in de atmosf eer, kortweg aangeduid met de PE-methode (PE staat voor ‘Parabolic
Equation’).
Met behulp van een statistisch meteorologisch model is een tw eede gegevensbestand opgebouwd
w aaruit de weegfactoren kunnen worden gelezen die nodig zijn voor de bepaling van het
bovengenoemde gew ogen gemiddelde. Voor het geval dat het gebruik van de schietinrichting
gekoppeld is aan de heersende w indrichting wordt een aangepaste procedure gebruikt waarvoor twee
extra gegevensbestanden zijn opgebouw d.
Een vijf de gegevensbestand bevat geluidbronniveaus van voorkomende w apentypen. Voor wapens,
die niet in dit gegevensbestand zijn opgenomen en w aarvoor geen brongegevens beschikbaar zijn
kan gebruik gemaakt w orden van een categorie-indeling die beschreven is in TNO rapport:
“Toelichting op toepassing van methoden voor meten en rekenen aan schietgeluid” (TNO 2014
R10135). Bij voorkeur moeten de geluidbronniveaus door metingen w orden bepaald. De
meetmethoden voor vuurwapens zijn beschreven in het genoemde TNO rapport. De meetmethoden
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zijn gebaseerd op ISO 17201-1 Acoustics – Noise f rom shooting ranges – Part 1: “Sound source
energy determination of muzzle blast”.
Ook nieuw is de methode w aarmee de geluidimmissie van kogelgeluid bepaald w ordt. In principe
w ordt hierbij van dezelf de basisformule als bij mondings- en detonatiegeluid uitgegaan, met het
kenmerkende verschil dat nu ook de bronniveaus rekentechnisch worden vastgesteld.
Voor de modellering van de invloed van af schermende objecten, zoals bijvoor beeld een geluidscherm,
w ordt eveneens een f ysische benadering gevolgd, die duidelijk af w ijkt van de empirische benadering
in de rekenmethoden voor verkeersgeluid en industriegeluid. Ook hierbij w ordt de schermw erking
bepaald als gew ogen gemiddelde over de 27 meteorologische klassen.

5

Uitgangspunten

Het voorschrift is gericht op de bepaling van de hinder -relevante geluidbelasting voor w oonsituaties in
de omgeving van schietinrichtingen bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening, zonering of
milieuef f ectrapportage. De met het voorschrift bepaalde geluidbelasting is de invallende
geluidbelasting aan de gevel. Het voorschrif t is niet ontw ikkeld voor de beoordeling van geluid als
kw aliteitskenmerk voor natuurgebieden.
De beoordelingsmethode beschreven in hoof dstuk 3 van het voorschrift is van toepassing voor de
berekening van geluidbelastingen met een ondergrens van 50 dB(A). Als er specifieke redenen zijn
om een lagere ondergrens te kiezen, kunnen aanvullende berekeningen w orden uitgevoerd die in
bijlage A zijn beschreven. Met deze methode w orden de impulstoeslag en toeslag voor extra
laagf requente componenten in het geluid bij de berekening van de geluidbelasting, slechts mee genomen voor zover het geluid w aarneembaar is op het immissiepunt.
Het voorschrift is geen leerboek, waarin de grondbeginselen van akoestiek of in het bijzonder van
schietgeluid uiteen w orden gezet. Wel zijn specif ieke eigenschappen van schietgeluid besproken waar
dit zich onderscheidt van andere vormen van geluid zodat berekeningsresultaten geïnterpreteerd
kunnen w orden. Vanwege het complexe karakter van schietgeluid kan alleen met specialistische
methoden een voldoende betrouw bare berekening uitgevoerd worden. Dit houdt in dat deze methoden
alleen door akoestische deskundigen kunnen w orden toegepast. Bij de opstelling van dit voorschrift is
daarom van dit kennisniveau uitgegaan.
Het voorschrift wijkt niet onnodig af van internationaal gebruikelijke methoden. Met name geldt dit voor
VDI-bladen, ISO-normen en DIN-normen. Verdere achtergrondinformatie en w etenschappelijke
onderbouw ing is te vinden in handboeken en in onderzoeksrapporten van TNO die bij het Ministerie
van I&M aanw ezig zijn.

6

Beoordelingsgrootheid

De geluidbelasting door schietgeluid w ordt bepaald uit een combinatie van A- en C-gew ogen
geluidexpositieniveaus voor een verzameling van 27 meteorologische klassen. Dit is een
representatieve deelverzameling van de complexe verzameling van meteorologische situaties, die
gedurende een (gemiddeld) jaar kunnen voor komen. In hoof dstuk 4 w ordt beschreven hoe deze
geluidexpositieniveaus berekend w orden. In hoof dstuk 3 is beschreven hoe hieruit de geluidbelasting
Bs w ordt bepaald, als hinder-relevante beoordelingsmaat voor schietgeluid (zie § 2.5).
Door uit te gaan van een verzameling van meteorologische klassen kan met het schietgeluidmodel
onder andere onderscheid gemaakt w orden tussen de verschillen in geluidoverdracht gedurende de
meteorologische dag en nacht en is het schietgeluidmodel ook toepasbaar in situaties waarin het
gebruik van schietinrichtingen gerelateerd is aan de w indrichting. Bij de bepaling van de
geluidbelasting w ordt bovendien het effect van de asymmetrische w indroos in rekening gebracht. Het
schietgeluidmodel onderscheidt zich hierin van de bestaande rekenmodellen voor het geluid van w egen railverkeer en de industrie w aarbij de invloed van de meteorologie op de geluidoverdracht minder
expliciet in rekening w ordt gebracht.
Voor de beoordeling van schietgeluid w ordt de dag-avond-nachtwaarde (Bs,dan) gebruikt, die bepaald
w ordt als een gew ogen gemiddelde van de Bs w aarden voor de verschillende juridische
beoordelingsperioden (Bs ,dag , Bs,avond , Bs ,nac ht). Net als in de beoordelingsprocedures voor wegverkeers566

en industriegeluid w ordt voor de avond- en nachtperiode een extra toeslag van 5 en 10 dB
gehanteerd. In de f ormules voor de berekening van de geluidbelasting zijn deze toeslagen reeds
verw erkt.
Daarnaast w ordt voor de dagperiode van de zondag een extra toeslag van 5 dB gehanteerd om de
extra hinder van schieten op zondag te verdisconteren. Zodoende wordt de dagperiode van de
zondag behandeld als w are het een avondperiode. Deze toeslag is op een eenvoudige manier in de
f ormule verw erkt door in de berekening het aantal schoten op zondag voor de dagperiode zw aarder
mee te tellen. Een f eestdag wordt hierbij ook als een zondag beschouw d.

Bijlage 10. Erkende maatregellijsten energiebesparing
Overzicht erkende maatregelen energiebesparing per bedrijfstak
In deze bijlage zijn per bedrijf stak de erkende maatregelen voor energiebesparing weergegeven. Ook
zijn per bedrijf stak beschrijvingen opgesteld om duidelijkheid te geven aan drijvers van inrichtingen
w elke erkende maatregelen toepasbaar zijn voor een inrichting. Een drijver van een inrichting w aarvan
het desondanks onduidelijk is w elke lijst toepasbaar is, kan overleggen met het bevoegd gezag om
gezamenlijk te bepalen of er een passende lijst is. Indien dit overleg niet leidt tot overeenstemming
geldt de algemene verplichting in artikel 2.15, eerste lid, van het Activiteitenbesluit.
De erkende maatregelen zijn na overleg met vertegenw oordigers (en deskundigen) van het
bedrijf sleven en het bevoegd gezag opgesteld. De nu aangew ezen erkende maatregelen zijn
bruikbaar voor tw aalf bedrijf stakken. Deze bijlage w ordt later aangevuld met nieuw e bedrijf stakken en
bijhorende maatregelen, zodat in principe voor alle bedrijf stakken concrete erkende maatregelen
beschikbaar zijn. Daarnaast w ordt de bijlage regelmatig, in beginsel jaarlijks, geactualiseerd. Voor de
volgende bedrijf stakken zijn erkende maatregelen voor energiebesparing aangew ezen:
1. metalelektro en mkb-metaal
2. autoschadeherstelbedrijven
3. gezondheids- en w elzijnszorginstellingen
4. kantoren
5. onderw ijsinstellingen
6. commerciële datacenters
7. rubber- en kunststofindustrie .
8. levensmiddelenindustrie
9. agrarische sector
10. mobiliteitsbranche
11. sport en recreatie
12. hotels en restaurants

Verwijderd: een zevental

Verwijderd: kantoren
Verwijderd: gezondheids- en
welzijnszorginstellingen
Verwijderd: onderwijsinstellingen
Verwijderd: metalelektro en mkbmetaal
Verwijderd: autoschadeherstelbedri
jven
Verwijderd: rubber- en
kunststofindustrie
Verwijderd: commerciële
datacentra

De erkende maatregelen zijn meestal gekoppeld aan de activiteiten overeenkomstig de indeling van
het Activiteitenbesluit (hoofdstuk 3 en 4). Voor gebouwgebonden maatregelen (met uitzondering van
ruimteverw arming via een stookinstallatie) en enkele bedrijf s takspecif ieke maatregelen is geen
koppeling met activiteiten in het Activiteitenbesluit mogelijk. Daarom zijn naast het koppelen aan
activiteiten ook maatregelen gekoppeld aan de hierna genoemde‘typen maatregelen’. Het gaat om
maatregelen met betrekking tot:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Verwijderd: welke lijst met erkende
maatregelen toepasbaar is

gebouw schil (zoals spouwmuurisolatie)
ruimteventilatie;
ruimteverw arming;
ruimte- en buitenverlichting;
w arm tapw atervoorziening, niet zijnde stookinstallatie;
persluchtinstallatie;
stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie;
lif tinstallatie;
roltrapsysteem;
inf ormatie- en communicatietechnologie;
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M e t opm a a k : I nspringing: Links:
0,56 cm , P atroon: D oorzichtig
(A chtergrond 1)
Verwijderd: zijn geen geschikte
(bestaande) activiteiten in het
Activiteitenbesluit genoemd

Verwijderd: verlichting
Verwijderd: ¶
–

–
–
–
–

serverruimten;
zw embadbassin;
f aciliteiten;
processen (zoals gieten of harden).

Verwijderd: ¶

De terugverdientijd van een zelf de besparingsmaatregel, zoals een HR-ketel, kan per bedrijf stak
verschillen door bedrijf stakspecif ieke kenmerken (aan het gebouw , de installaties en processen).
Daarom is het nodig om per bedrijf stak aparte overzichten met erkende maatregelen te hanteren.
Bepaalde maatregelen kunnen w el of juist niet als erkende maatregel w orden beschouwd puur op
basis van een terugverdientijd. Tevens w ordt op een aantal punten aangesloten bij de bij de eisen die
de technische bouw regelgeving stelt aan de energiezuinigheid, zoals het energielabel en de
energieprestatiecoëfficient (EPC) uit het Besluit energieprestatiegebouw en. Hierna w ordt per
bedrijf stak een overzicht gegeven van de aangewezen erkende maatregelen voor energiebesparing.

Verwijderd: (zoals een
persluchtcompressor , koelinstallatie
of serverruimte)

Maatregelen per bedrijfstak
In de volgende paragraf en zijn de erkende maatregelen beschreven voor de bovengenoemde
bedrijf stakken. Per maatregel is inf ormatie gegeven over de volgende aspecten:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

omschrijving activiteit of type maatregelen;
omschrijving van de maatregel;
mogelijke technieken ten opzichte van uitgangssituatie;
uitgangssituatie op basis van een ref erentietechniek;
technische randvoorwaarden;
economische randvoorwaarden;
toepasbaar op een zelf standig moment of natuurlijk moment?;
alternatieve erkende maatregelen;
bijzondere omstandigheden.

In de Handreiking erkende maatregelen (www.infomil.nl/energie) , opgesteld in overleg tussen
bedrijf sleven en bevoegd gezag, wordt ingegaan op de w erking van de methodiek van erkende
maatregelen w aaronder de verschillende aspecten per maatregel.

Verwijderd: een handreiking

1. Metalelektro en mkb-metaal
Bedrijven w aar metalen in primaire vorm en/of metaalproducten inclusief machines en apparaten (ook
elektrische en elektronische) worden vervaardigd. Denk aan giet -, w als-, smelt- of smeedprocessen,
evenals (spaanloze, verspanende en thermische) mechanische bew erking en/of eindbew erking van
metalen. Oppervlaktebehandeling (via procesbaden, stralen of coaten) en het verbinden van metalen
of legeringen (zoals lassen en solderen) zijn ook kenmerkend. Ter indicatie een aantal SBI-codes die
voor de indeling van deze bedrijven veelal w orden gebruikt: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 en 33..
In deze bedrijf stak zijn erkende maatregelen aangemerkt voor de in tabel 1 genoemde activiteiten en
typen maatregelen.
Maatregelen
Tabel 1. Erkende maatregelen voor energiebesparing in de metalelektro en mkb-metaal

Verwijderd: en
Verwijderd: 5.
Verwijderd: Voor faciliteiten (zoals
ICT, productkoeling en
grootkeuken/kantine) die met name in
kantoorgebouwen plaatsvinden zijn nog
geen erkende maatregelen
opgenomen. Voor deze ‘typen
maatregelen’ en ‘activiteiten’ blijft artikel
2.15 van het Activiteitenbesluit gelden.
In een later stadium kunnen hiervoor
alsnog erkende maatregelen worden
opgenomen.

Type maatregel

Nummers

Gebouwschil

1

Ruimtever war ming

5-8

Ruimte- en buitenverlichting

10-17

Verwijderd: Aangewezen e

Faciliteiten

18

Verwijderd: M

Persluchtinstallatie

20-22

Verwijderd: , 20-22

Processen

19

568

Verwijderd: 5.

Liftinstallatie

33

Serverruimten

34-40

Informatie- en communicatietechnologie

41, 42

Activiteit
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

2-4,9

In werking hebben van een koelinstallatie

23

Reinigen, lijmen of coaten van metalen

24,25,32

Aanbrengen anorganische deklagen op metalen
Beitsen of etsen van metalen
Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen
Aanbrengen van conversielagen op metalen
Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen

26-29

Drogen van metalen

30,31

Type maatregel

Gebouwschil

Nummer maatregel

1

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Spouwmuur isoleren.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie in spouwmuur ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[2] Kantoor: Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.
[3] Kantoor: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

2

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Weersafhankelijke regeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Weersafhankelijke regeling ontbreekt op een cv-groep met
hogetemperatuurverwarming .

Technische randvoorwaarden

Weersafhankelijke regeling toepassen op groep indien dit op ketel onmogelijk is
i.v.m. warmtapwatervoorziening.

Economische randvoorwaarden

Meerdere verblijfsruimte met totaal bruto vloeroppervlakte van minimaal 150 m2
met verschillende warmtebehoefte.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[1] Kantoor: Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.
[3] Kantoor: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

a) Kantoor wordt verwarmd.

b) Kantoor wordt verwarmd en
gekoeld.

3
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b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

3

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Hoogrendementsketel HR107 toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Conventioneelrendements- (CR-) of
verbeterdrendements- (VR-) ketel is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).

Technische randvoorwaarden

Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C.
Hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of
hogetemperatuurstralingspanelen) verhinderen dat soms.
Condensafvoer is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

a) N.v.t.

b) Aardgasverbruik is minder dan
3
170.000 m per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment: Ja, indien
aardgasverbruik minder is dan 170.000
3
m per jaar.
Natuurlijk moment: Ja.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[1] Kantoor: Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.
[2] Kantoor: Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

4

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Onnodig aanstaan van ruimteverwar ming buiten bedrijfstijd
voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Tijdschakelaar of tijdschakelaar met weekschakeling (met of zonder
overwerktimer) toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

5

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Warmte in hoge hal actief verdelen naar werkplekken met
warmtevraag om verwarming met aardgas te beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Ondersteuningsventilator toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Voorziening voor luchtcirculatie ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Geen vervuilende gassen (zoals las- of lijmdampen) aanwezig.
Kraanbaan en ondersteuningsventilator hinderen elkaar niet.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.

b) Hoogrendementsketel HR100 is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).

3

3
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Temperatuur boven in hal is minimaal 4°C hoger dan temperatuur op
werkniveau.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[9] Bedrijfshal: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

6

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken in
onverwarmde ruimten.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie om leidingen en appendages ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Als fabrikant voorschrijft dat vocht en warmte weg moet kunnen i.v.m. garantie,
dan hier rekening mee houden bij keuze isolatiemateriaal.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.
Bedrijfstijd van installatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal
1.250 uur per jaar (ter indicatie: een standaard stookseizoen).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

7

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Debiet cv-pomp automatisch regelen op basis van warmtebehoefte.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Cv-pomp met frequentieregeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Toeren- of frequentieregeling op cv-pomp ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Bij meerdere parallel geschakelde pompen uitvoeren bij (minimaal) één pomp.
Variërend debiet is mogelijk in combinatie met warmteopwekking en afgiftesysteem.

Economische randvoorwaarden

Geen aanpassingen aan driewegkleppen en regelsysteem nodig.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

8

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Temperatuur per ruimte naregelen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Thermostatische radiatorkranen of ruimtethermostaten toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Individuele naregeling per ruimte ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

3
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Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[9] Bedrijfshal: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

9

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Hoogrendementsketel
HR100, HR104 of HR107
toepassen.

b) Hoogrendements(HR-) luchtverhitter
toepassen.

c) Gasgestookte donkere
straler toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a)
Conventioneelrendement
s- (CR-) of
verbeterdrendements(VR-) ketel is aanwezig
voor basislast (bedrijfstijd
is meer dan 500 uur per
jaar).

b) Conventionele
luchtverhitter is
aanwezig.

c) Conventionele
luchtverhitter is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

a en b) Condensafvoer eenvoudig realiseerbaar.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[7] Bedrijfshal: Debiet cv-pomp automatisch regelen op basis van
warmtebehoefte.
[8] Bedrijfshal: Temperatuur per ruimte naregelen.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

10

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd
voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Veegschakeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Verlichting wordt handmatig geschakeld per ruimte.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per veegschakeling is minimaal 18 kW.
Per veegschakeling zijn maximaal 12 aanpassingen nodig om te voorkomen dat
apparatuur onbedoeld wordt uitgeschakeld.
Verlichting kan minimaal 1 uur per dag extra uitgeschakeld worden.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

11

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.
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c) Rookgasafvoer is
mogelijk.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Armaturen met langwerpige
fluorescentielampen (TL5) toepassen.

b) Armaturen met led-lampen
toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn
aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aantal branduren is minimaal 2.500 uur per jaar.
b) Geïnstalleerd vermogen van
verlichting neemt door toepassen van
led-lampen minimaal 50% af bij
voldoende lichtopbrengst.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

12

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten
bedrijfstijd voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Veegschakeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Verlichting wordt handmatig geschakeld per (deel van de) ruimte.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per veegschakeling is minimaal 18 kW.
Per veegschakeling zijn maximaal 12 aanpassingen nodig om te voorkomen dat
apparatuur onbedoeld wordt uitgeschakeld.
Verlichting kan minimaal 1 uur per dag extra uitgeschakeld worden.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

13

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Binnenverlichting automatisch verminderen op basis van
daglichttoetreding door ramen en daklichten.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Daglichtafhankelijke regeling voor
dimmen van verlichting toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Daglichtafhankelijke schakeling of -regeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Verlichting is apart schakelbaar langs ramen en/of onder daglichtopening en.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal 0,7 kW.
Daglichtoppervlak in dak is minimaal 10% van dakoppervlak of daglichtoppervlak
in gevel is minimaal 30% van vloeroppervlak.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

a) Hoogfrequente (HF) armaturen met
langwerpige fluorescentielampen (TL)
(niet retrofit) zijn aanwezig.
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b) Daglichtafhankelijke schakeling voor
schakelen van verlichting toepassen.

b) Conventionele armaturen met
langwerpige fluorescentielampen (TL)
zijn aanwezig.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

14

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Onnodig branden van verlichting in magazijnen en opslagruimten
voorkomen bij wisselend ruimtegebruik.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Aanwezigheidschakeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Aanwezigheidschakeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Verlichting is apart schakelbaar per (deel van de) ruimte.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal 0,42 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

15

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Vermogen conventionele verlichting met langwerpige
fluorescentielampen (TL) verlagen door spanningsverlaging.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Spanningsverlagingstoestel toepassen dat spanning verlaagt naar 207 tot 210
Volt.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Spanningsverlagingstoestel ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Aparte verlichtingsgroep is aanwezig.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal 11,5 kW.
Aantal branduren is minimaal 2.500 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[12] Bedrijfshal: Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten
bedrijfstijd voorkomen.
[14] Bedrijfshal: Onnodig branden van verlichting in magazijnen en
opslagruimten voorkomen bij wisselend ruimtegebruik.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

16

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Armaturen met langwerpige
fluorescentielampen (TL5) toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn
aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aantal branduren is minimaal 2.500 uur per jaar.

b) Armaturen met led-lampen
toepassen.

b) Geïnstalleerd vermogen van
verlichting neemt door toepassen van
led-lampen minimaal 50% af bij
voldoende lichtopbrengst.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Nee.
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moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[12] Bedrijfshal: Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten
bedrijfstijd voorkomen.
[13] Bedrijfshal: Binnenverlichting automatisch verminderen op basis van
daglichttoetreding door ramen en daklichten.
[14] Bedrijfshal: Onnodig branden van verlichting in magazijnen en
opslagruimten voorkomen bij wisselend ruimtegebruik.

Bij zondere Omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

17

Omschrij ving maatregel

Onnodig branden van reclame- en overige buitenverlichting voorkomen zodat
verlichting alleen brandt als het donker is en per nacht minimaal 6 uur uit is.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Schemerschakelaar en tijdschakelklok toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Schemerschakelaar en/of tijdschakelaar ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Faciliteiten

Nummer maatregel

18

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige motor toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

IE2-motor met frequentieregeling of IE3-motor toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Motor met vermogen meer dan 7,5 kW en minder dan 375 kW en met
rendementsklasse IE1, IE2 (zonder frequentieregeling) of lager is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Processen

Nummer maatregel

19

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige branderpijpen bij doorloopgloeioven toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Hoogrendements- (HR-) branderpijpen toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele branderpijpen zijn aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.
Vermogen brander is minimaal 30 kW.
Bedrijfstijd brander is meer dan 1.750 uur per jaar.

3
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Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

20

Omschrij ving maatregel

Nullasturen persluchtcompressor beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Persluchtcompressor met frequentie- of toerenregeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Vollast/nullast- of vollast/nullast/uitschakeling is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Bij meerdere compressoren uitvoeren bij leidende compressor en rest op basis
van aan/uitschakeling.

Economische randvoorwaarden

Aantal nullasturen is minimaal 1.100 uur per jaar (ter indicatie: 4 uur per
werkdag).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

21

Omschrij ving maatregel

Energiezuinig perslucht maken door koude lucht te gebruiken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Koude buitenlucht gebruiken.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Compressor zuigt door zichzelf opgewarmde warme lucht of warme proceslucht
aan.

Technische randvoorwaarden

a) Opening in gevel is mogelijk binnen
een afstand van 3 meter.

Economische randvoorwaarden

Vermogen compressor (in kW) vermenigvuldigd met aantal equivalenten van
vollasturen (in uur per jaar) is minimaal 50.000 (kWh per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

22

Omschrij ving maatregel

Warmte van persluchtcompressoren nuttig gebruiken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Warmte van luchtgekoelde
compressor gebruiken voor
ruimteverwar ming.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Warmte van compressor wordt naar buiten afgevoerd.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.

Verwijderd: Faciliteiten

Verwijderd: Faciliteiten

b) Binnenlucht uit onverwarmde ruimte
gebruiken.

b) N.v.t.

Verwijderd: Faciliteiten

b) Warmte van watergekoelde
compressor gebruiken voor
lagetemperatuur ver war ming,
verwarming van tapwater of
badenverwar ming.

3

576

a) Aantal equivalenten van vollasturen
is minimaal 1.400 uur per stookseizoen
(ter indicatie: 10 uur per werkdag in
stookseizoen).
Afstand tot te verwarmen ruimte is
minder dan 3 meter.

b) Vermogen compressor (in kW)
vermenigvuldigd met aantal
equivalenten van vollasturen (in uur
per jaar) is minimaal 40.000 (kWh per
jaar).
Warmtebehoefte per jaar komt
3
overeen met minimaal 300 m
warmtapwater van 60°C.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[20] Nullasturen persluchtcompressor beperken.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

23

Omschrij ving maatregel

Debiet koelwaterpompen voor ovenwandkoeling van kroesoven automatisch
regelen op basis van koudebehoefte.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Frequentieregeling op koelwaterpompen toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Parallel systeem met twee frequentieregelaars is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Vermogen koelwaterpomp (in kW) vermenigvuldigd met aantal equivalenten van
vollasturen (in uur per jaar) dat pomp is uit te schakelen is minimaal 25.000
(kWh per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Nummer maatregel

24

Omschrij ving maatregel

Onnodig aanstaan van werpstralers (werpwielen, straalmiddeltransport,
rollenbaan en afzuiging) tijdens productie-onderbreking voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Bewegingsmelder op transportbaan (signaal aandrijfmotor) of loadcell aan
straaljuk toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Bewegingsmelder of loadcell ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Vermogen motor werpstraler is minimaal 20 kW.
Takttijd is meer dan 25% van bedrijfstijd van werpstralers (ter indicatie: bij
bedrijfstijd van 2.500 uur per jaar is takttijd minimaal 625 uur per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Nummer maatregel

25

Omschrij ving maatregel

Onnodig aanstaan van ventilatie van handspuitcabine of handspuitwand voor
poedercoaten voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Automatische schakeling (verbreekcontact) van afzuiging toepassen.

Verwijderd: en
Verwijderd: ontbreken
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uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Automatische schakeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Cabine kan op onderdruk blijven.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.
Ventilatiedebiet (in m3 per uur) vermenigvuldigd met tijd (in uur per jaar) dat
3
pomp is uit te schakelen is minimaal 600.000 (m per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteiten

Aanbrengen anorganische deklagen op metalen
Beitsen of etsen van metalen
Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen
Aanbrengen van conversielagen op metalen
Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen

Nummer maatregel

26

Omschrij ving maatregel

Warmteverlies via distributieleiding en van procesbad beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Isolatie aanbrengen om distributieleiding en.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie om leiding ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.
Aansluitver mogen verwarming procesbad (in kW) vermenigvuldigd met
bedrijfstijd (in uur per jaar) is minimaal 100.000 (kWth e rmis c h h per jaar).
o
Temperatuur distributieleiding is meer dan 40 C.
Lengte ongeïsoleerde distributieleiding is meer dan 4 meter.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[27] Warmteverlies via badoppervlak van procesbad beperken

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteiten

Aanbrengen anorganische deklagen op metalen
Beitsen of etsen van metalen
Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen
Aanbrengen van conversielagen op metalen
Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen

Nummer maatregel

27

Omschrij ving maatregel

Warmteverlies via badoppervlak van procesbad beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Isolerende drijflichamen van inert materiaal toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolerende voorziening ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Contact drijflichaam en product is toegestaan.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.
Vermogen procesbad (in kW) vermenigvuldigd met bedrijfstijd (in uur per jaar) is
o
minimaal 24.000 (kWh per jaar).Temperatuur procesbad is tussen 70 en 100 C.
Oppervlakte van procesbad is meer dan 2 m2 .

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

3

3
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Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteiten

Aanbrengen anorganische deklagen op metalen
Beitsen of etsen van metalen
Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen
Aanbrengen van conversielagen op metalen
Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen

Nummer maatregel

28

Omschrij ving maatregel

Pomp voor badagitatie toepassen in procesbad.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Beluchtingspomp toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Perslucht wordt gebruikt voor badagitatie.

Technische randvoorwaarden

Blowerlucht dient schoon te zijn, zodat kwaliteit niet wordt beïnvloed.

Economische randvoorwaarden

Debiet perslucht (in m3 per uur) vermenigvuldigd met bedrijfstijd (in uur per jaar)
is minimaal 3.000 (m3 per jaar).
Persluchtdruk is meer dan 2 bar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteiten

Aanbrengen anorganische deklagen op metalen
Beitsen of etsen van metalen
Elektrolytisch of stroomloos aanbrengen van metaallagen op metalen
Aanbrengen van conversielagen op metalen
Thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen

Nummer maatregel

29

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige warmteopwekking van procesbad toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Hoogrendementsketel HR107 met
warmtewisselaar (voor procesbad)
toepassen.

b) Hoogrendementsketel HR100,
HR104 of HR107 toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Elektrische warmteopwekking is
aanwezig.

b) Conventioneelrendements- (CR-)
ketel is aanwezig voor bad met
retourtemperatuur lager dan 55°C.

Technische randvoorwaarden

a) Aansluitmogelijkheid voor cv-ketel(s)
met voldoende capaciteit.
Aansluiting aardgas, rookgasafvoer en
condensafvoer zijn eenvoudig
realiseerbaar.
Bad geschikt voor ombouw
(warmtewisselaar in bad of plaats voor
externe warmtewisselaar met pomp).

b) Condensafvoer is eenvoudig
realiseerbaar.

Economische randvoorwaarden

a) Vermogen elektrische
warmteopwekking (in kW)
vermenigvuldigd met bedrijfstijd
(in uur per jaar) is minimaal
100.000 (kWh per jaar).

b) Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m
per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[27] Warmteverlies via badoppervlak van procesbad beperken.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Drogen van metalen

Nummer maatregel

30

579

b) Dompelpomp toepassen.

3

Omschrij ving maatregel

Warmte uit uitgaande drogerlucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande
drogerlucht.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Platenwarmtewisselaar (met
rendement van minimaal 65%)
toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Warmteterug winsysteem ontbreekt voor uitgaande drogerlucht bij droger met
centrale luchttoevoer- en afvoer nabij elkaar.

Technische randvoorwaarden

Luchttoevoer en luchtafvoer liggen nabij elkaar en worden niet door
bouwkundige elementen gescheiden.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.
3
Debiet drooglucht (in m per uur) vermenigvuldigd met bedrijfstijd (in uur per
3
jaar) is meer dan 12 miljoen (m per jaar).
Temperatuurverschil tussen ingaande en uitgaande drogerlucht is minimaal
85°C.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Drogen van metalen

Nummer maatregel

31

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige voorverwarming van metalen bij moffelovens toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Infrarood voorverwarming toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Voorverwarmen met warme lucht.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.
Bedrijfstijd moffeloven is meer dan 3.300 uur per jaar.
Temperatuur moffeloven is meer dan 220°C.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Nummer maatregel

32

Omschrij ving maatregel

Vollasturen ventilatoren van moffeloven beperken door automatisch regelen op
basis van bezettingsgraad.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Toerenregeling met bezettingsgraaddetectie toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Toerenregeling of
bezettingsgraaddetectie ontbreekt op
doorloopoven.

Technische randvoorwaarden

Toerenregeling dusdanig instellen dat er geen doorverwarming van elektromotor
mogelijk is.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd moffeloven is meer dan 2.500 uur per jaar.

b) Twincoilsysteem (met rendement van
minimaal 65%) toepassen.

3

3

a) Vermogen ventilator is meer dan 8 kW.
Ovenbezetting is meer dan 25% en oven
is meer dan 75% van bedrijfstijd niet
maximaal bezet (ter indicatie: bij
bedrijfstijd van 2.500 uur per jaar is dat
1.900 uur per jaar).
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b) Toerenregeling of
bezettingsgraaddetectie ontbreekt op
batchoven.

b) Vermogen ventilator is meer dan
12 kW.
Ovenbezetting is meer dan 50%.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
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Type maatregel

Liftinstallatie

Nummer maatregel

33

Omschrij ving maatregel

Energieverbruik voor verlichting en ventilatie voorkomen indien lift niet in
gebruik is.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Stand-by schakeling op
liftbesturing toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Verlichting en ventilatie cabine zijn continue in gebruik.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?

N.v.t.
a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

34
Inzet van fysieke servers in serverruimte beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Meerdere gevirtualiseerde servers werken op een minder aantal fysieke
servers.
Geen gevirtualiseerde omgeving aanwezig.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Serverruimten
35
Vrije koeling in serverruimte toepassen om bedrijfstijd van koelmachine te
beperken.
a) Direct vrije
b) Verdampingsc) Verdampings-koeler(s),
luchtkoeling
koeler(s), adiabatische
adiabatische of hybride
inclusief
of hybride koeler(s) via
koeler(s) via (vorstbestendige)
compartimente
(vorstbestendige)
bypass toepassen inclusief
ren en back-up
bypass toepassen.
compartimenteren en plaatsen
door
van zaalkoelers die werken op
koelmachine
hogere temperaturen.
toepassen.
a)
b en c) Compressiekoelmachine verzorgt de volledige
Airconditioning
koeling.
of DX- (directe
b) De koelmachine en
c) Compressiekoelmachine met
expansie)
de zaalkoelers zijn
seizoensgemiddelde COP van
koeling met
geschikt om met hogere
maximaal 2,5 is aanwezig.
seizoensgemid
temperaturen te werken.
Temperatuur in koelsysteem en
delde COP van
Compressiekoelmachine
buitenklimaat maken minimaal
maximaal 2,5
met
50% vrije koeling mogelijk.
is aanwezig.
seizoensgemiddelde
Temperatuur in
COP van maximaal 4 is
koelsysteem
aanwezig.
en
Temperatuur in
buitenklimaat
koelsysteem en
maken
buitenklimaat maken
minimaal 95%
minimaal 50% vrije
vrije koeling
koeling mogelijk.
mogelijk.
Bouwkundig moet het mogelijk zijn, bijvoorbeeld het dak moet het gewicht van
het systeem voor vrije koeling kunnen dragen, en er moet ruimte zijn voor
luchtkanalen en overige installaties.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Technische randvoorwaarden

b) Aanwezigheidsdetectie van personen
toepassen.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.
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Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a en b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen.

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

36
Energiezuinige koelmachine voor koeling serverruimte toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Compressiekoelmachine met seizoensgemiddelde COP van minimaal 5,5
toepassen.
Compressiekoelmachine met seizoensgemiddelde COP van maximaal 3 is
aanwezig.
N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Serverruimten
37
Met hogere koeltemperatuur in serverruimte werken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Volledig gescheiden koude- en warme gangen (compartimenteren) en
blindplaten op ongebruikte posities in racks toepassen.
Warme en koude gangen en blindplaten zijn afwezig.

Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

38
Toerental van ventilatoren in zaalkoelers (CRAH’s) in serverruimte beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Toerenregeling (sensoren en
b) In nieuwe zaalkoelers (CRAH’s)
actuatoren) toepassen op bestaande
ventilatoren met toerenregeling
ventilatoren.
toepassen.
Toerentalgeregelde ventilatoren zijn afwezig.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

c) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Er moet ruimte zijn om racks met servers zodanig op te stellen dat warme en
koude gangen zijn te realiseren.
ICT-apparatuur in racks moet aan één zijde van apparatuur lucht aanzuigen.

N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Serverruimten
39
Inzet van servers in serverruimte afstemmen op de vraag

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Powermanagement op servers toepassen.
De CPU (central processing unit) draait continue op volledige snelheid.
N.v.t.
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Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

40
Energiezuinige uninterrupted power system (UPS) in serverruimte toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Efficiënt UPS-systeem (met dubbele conversie is 96% of hoger) toepassen.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Informatie- en communicatietechnologie
41
Pas energiezuinig printen en/of kopiëren op de werkplek toe.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Centraal printen en kopiëren.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Informatie- en communicatietechnologie
42
Energiezuinige ICT op de werkplek toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

a) Desktop die voldoet
aan Energy Star
specificatie toepassen.
a) Desktop zonder
Energy Star
specificatie.
N.v.t.
N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Inefficiënte UPS (dubbele conversie efficiëntie in deellast is maximaal 92%) is
aanwezig.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Minimaal 10 lokale printers en/of kopieermachines zijn aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
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b) Laptop die voldoet
aan Energy Star
specificatie toepassen.
b) Laptop zonder Energy
Star specificatie.

c) Beeldscherm die
voldoet aan Energy Star
specificatie toepassen.
c) Beeldscherm zonder
Energy Star specificatie.

2. Autoschadeherstelbedrijven
Bedrijven w aar overwegend onderdelen van motorvoertuigen (inclusief carrosserieherstel),
motorf ietsen, caravans/campers en aanhangwagens worden hersteld. Denk aan (spaanloze,
verspanende en thermische) mechanische bew erking en/of eindbew erking van metalen.
Oppervlaktebehandeling via coatprocessen en het verbinden van metalen of legeringen (zoals lassen
en solderen) zijn ook kenmerkend. Ter indicatie hierbij een aantal SBI-codes dat voor de indeling van
deze bedrijven veelal w ordt gebruikt: 45204, 45112, 45191, 45192, 45203, 45205.

Verwijderd: die

V oor de mobiliteitsbranche (waarvoor veelal de SBI c odes 45.11, 45.19, 45.20.2, 45.3, 45.4 en 77
worden gebruikt) geldt een eigen erkende maatregellijst. Wanneer binnen de mobiliteitsbranche
s prake is van een hers telwerkplaats, dan geldt daarvoor ec hter de lijst voor de
autos c hadeherstelsector.

In deze bedrijf stak zijn erkende maatregelen aangemerkt voor de in tabel 2 genoemde activiteiten en
typen maatregelen.

Verwijderd: 5.

Type maatregelen

nummers

Gebouwschil

1

Ruimtever war ming

2, 5-8

Verwijderd: Voor faciliteiten (zoals
ICT, productkoeling en
grootkeuken/kantine) die met name in
kantoorgebouwen plaatsvinden zijn nog
geen erkende maatregelen
opgenomen. Voor deze ‘typen
maatregelen’ en ‘activiteiten’ blijft artikel
2.15 van het Activiteitenbesluit gelden.
In een later stadium kunnen hiervoor
alsnog erkende maatregelen worden
opgenomen.

Ruimte- en buitenverlichting

10-18

Verwijderd: 5.

Persluchtinstallatie

20-22

Verwijderd: Aangewezen e

Faciliteiten

19, 23

Verwijderd: 7

Maatregelen
Tabel 2. Erkende maatregelen voor energiebesparing bij de autoschadeherstelbedrijven

Verwijderd: -

Activiteit
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

3,4,9

Reinigen, lijmen of coaten van metalen

24-26

Type maatregel

Gebouwschil

Nummer maatregel

1

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Spouwmuur isoleren.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie in spouwmuur ontbreekt.
a) Kantoor wordt verwarmd.

b) Kantoor wordt verwarmd en
gekoeld.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[2] Kantoor: Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.
[3] Kantoor: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

3
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b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Nummer maatregel

2

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Weersafhankelijke regeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Weersafhankelijke regeling ontbreekt op een cv-groep mett
hogetemperatuurverwarming .

Technische randvoorwaarden

Weersafhankelijke regeling toepassen op groep indien dit op ketel onmogelijk is
i.v.m. warmtapwatervoorziening.

Economische randvoorwaarden

Meerdere verblijfsruimte met totaal bruto vloeroppervlakte van minimaal 150 m
met verschillende warmtebehoefte.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[1] Kantoor: Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.
[3] Kantoor: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

3

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Hoogrendementsketel HR107 toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Conventioneelrendements- (CR-) of
verbeterdrendements- (VR-) ketel is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).

Technische randvoorwaarden

Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C.
Hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of
hogetemperatuurstralingspanelen) verhinderen dat soms.
Condensafvoer is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

a) N.v.t.

b) Aardgasverbruik is minder dan
3
170.000 m per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment: Ja, indien
aardgasverbruik minder is dan 170.000
3
m per jaar.
Natuurlijk moment: Ja.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[1] Kantoor: Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.
[2] Kantoor: Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

4

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Onnodig aanstaan van ruimteverwar ming buiten bedrijfstijd
voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Tijdschakelaar of tijdschakelaar met weekschakeling (met of zonder
overwerktimer) toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.

2
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b) Hoogrendementsketel HR100 is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

5

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Warmte in hoge hal actief verdelen naar werkplekken met
warmtevraag om verwarming met aardgas te beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Ondersteuningsventilator toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Voorziening voor luchtcirculatie ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Geen vervuilende gassen (zoals las- of lijmdampen) aanwezig.
Kraanbaan en ondersteuningsventilator hinderen elkaar niet.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.
Temperatuur boven in hal is minimaal 4°C hoger dan temperatuur op
werkniveau.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[9c] Bedrijfshal: Energiezuinige warmteopwekking toepassen: Gasgestookte
donkere stralers toepassen.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

6

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken in
onverwarmde ruimten.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie om leidingen en appendages ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Als fabrikant voorschrijft dat vocht of warmte weg moet kunnen i.v.m. garantie,
dan hier rekening mee houden bij keuze isolatiemateriaal.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.
Bedrijfstijd van installatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal
1.250 uur per jaar (ter indicatie: een standaard stookseizoen).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

7

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Debiet cv-pomp automatisch regelen op basis van warmtebehoefte.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Cv-pomp met frequentieregeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Toeren- of frequentieregeling op cv-pomp ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Bij meerdere parallel geschakelde pompen uitvoeren bij (minimaal) één pomp.
Variërend debiet is mogelijk in combinatie met warmteopwekking en -
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afgiftesysteem.
Economische randvoorwaarden

Geen aanpassingen aan driewegkleppen en regelsysteem nodig.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

8

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Temperatuur per ruimte naregelen

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Thermostatische radiatorkranen of ruimtethermostaten toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Individuele naregeling per ruimte ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[9] Bedrijfshal: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

9

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Hoogrendementsketel
HR100, HR104 of HR107
toepassen.

b) Hoogrendements(HR-) luchtverhitter
toepassen.

c) Gasgestookte donkere
straler toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a)
Conventioneelrendements
- (CR-) of
verbeterdrendements(VR-) ketel is aanwezig
voor basislast (bedrijfstijd
is meer dan 500 uur per
jaar).

b) Conventionele
luchtverhitter is
aanwezig.

c) Conventionele
luchtverhitter is
aanwezig.

Technische randvoorwaarden

a) en b) Condensafvoer is eenvoudig realiseerbaar.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[8] Bedrijfshal: Temperatuur per ruimte naregelen.
[7] Bedrijfshal: Debiet cv-pomp automatisch regelen op basis van
warmtebehoefte.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

10

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd
voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Veegschakeling toepassen.

588

c) Rookgasafvoer is
mogelijk.

Verwijderd: binnen

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Verlichting wordt handmatig geschakeld per ruimte.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per veegschakeling is minimaal 18 kW.
Per veegschakeling zijn maximaal 12 aanpassingen nodig om te voorkomen dat
apparatuur onbedoeld wordt uitgeschakeld.
Verlichting kan minimaal 1 uur per dag extra uitgeschakeld worden.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

11

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Armaturen met langwerpige
fluorescentielampen (TL5)
toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn
aanwezig.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

N.v.t.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aantal branduren is minimaal 2.500 uur per jaar.

b) Armaturen met led-lampen
toepassen.

b) Geïnstalleerd vermogen van
verlichting neemt door toepassen van
led-lampen minimaal 50% af bij
voldoende lichtopbrengst.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

12

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten
bedrijfstijd voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Veegschakeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Verlichting wordt handmatig geschakeld per (deel van de) ruimte.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per veegschakeling is minimaal 18 kW.
Per veegschakeling zijn maximaal 12 aanpassingen nodig om te voorkomen dat
apparatuur onbedoeld wordt uitgeschakeld.
Verlichting kan minimaal 1 uur per dag extra uitgeschakeld worden.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
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Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

13

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Binnenverlichting automatisch verminderen op basis van
daglichttoetreding door ramen en daklichten.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Daglichtafhankelijke regeling voor
dimmen van verlichting toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Daglichtafhankelijke schakeling of regeling ontbreekt.
a) Hoogfrequente (HF) armaturen met
langwerpige fluorescentielampen (TL)
(niet retrofit) zijn aanwezig.

b) Daglichtafhankelijke schakeling voor
schakelen van verlichting toepassen.

b) Conventionele armaturen met
langwerpige fluorescentielampen (TL)
zijn aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Verlichting is apart schakelbaar langs ramen en/of onder daglichtopening en.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal 0,7 kW.
Daglichtoppervlak in dak is minimaal 10% van dakoppervlak of
daglichtoppervlak in gevel is minimaal 30% van vloeroppervlak.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

14

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Onnodig branden van verlichting in magazijnen en opslagruimten
voorkomen bij wisselend ruimtegebruik.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Aanwezigheidschakeling toepassen

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Aanwezigheidschakeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Verlichting is apart schakelbaar per (deel van de) ruimte.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal 0,42 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

15

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Vermogen conventionele verlichting met langwerpige
fluorescentielampen (TL) verlagen door spanningsverlaging.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Spanningsverlagingstoestel toepassen dat spanning verlaagt naar 207 tot 210
Volt.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Spanningsverlagingstoestel ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Aparte verlichtingsgroep is aanwezig.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal 11,5 kW.
Aantal branduren is minimaal 2.500 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.
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moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[12] Bedrijfshal: Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten
bedrijfstijd voorkomen.
[14] Bedrijfshal: Onnodig branden van verlichting in magazijnen en
opslagruimten voorkomen bij wisselend ruimtegebruik.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

16

Omschrij ving maatregel

Onnodig branden van hefbrugverlichting voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Schakelaar toepassen die verlichting automatisch uitschakelt zodra hefbrug in
laagste stand staat.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Automatische schakeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Hefbrugverlichting is apart schakelbaar.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen is minimaal 0,22 kW.
Hefbrugverlichting is minimaal 750 uur per jaar onnodig aan (ter indicatie: 3 uur
per werkdag).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

17

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Armaturen met langwerpige
fluorescentielampen (TL5) toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn
aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aantal branduren is minimaal 2.500 uur per jaar.

b) Armaturen met led-lampen
toepassen.

b) Geïnstalleerd vermogen van
verlichting neemt door toepassen van
led-lampen minimaal 50% af bij
voldoende lichtopbrengst.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[12] Bedrijfshal: Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten
bedrijfstijd voorkomen.
[13] Bedrijfshal: Binnenverlichting automatisch verminderen op basis van
daglichttoetreding door ramen en daklichten.
[14] Bedrijfshal: Onnodig branden van verlichting in magazijnen en
opslagruimten voorkomen bij wisselend ruimtegebruik.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

18

Omschrij ving maatregel

Onnodig branden van reclame- en overige buitenverlichting voorkomen zodat
verlichting alleen brandt als het donker is en per nacht minimaal 6 uur uit is.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Schemerschakelaar en tijdschakelklok toepassen.
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Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Schemerschakelaar en/of tijdschakelaar ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Faciliteiten

Nummer maatregel

19

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige motor toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

IE2-motor met frequentieregeling of IE3-motor toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Motor met vermogen meer dan 7,5 kW en minder dan 375 kW en met
rendementsklasse IE1, IE2 (zonder frequentieregeling) of lager is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

20

Omschrij ving maatregel

Nullasturen persluchtcompressor beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Persluchtcompressor met frequentie- of toerenregeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Compressor heeft vollast/nullast- of vollast/nullast/uitschakeling.

Technische randvoorwaarden

Bij meerdere compressoren uitvoeren bij leidende compressor en rest op basis
van aan/uitschakeling.

Economische randvoorwaarden

Aantal nullasturen is minimaal 1.100 uur per jaar (ter indicatie: 4 uur per
werkdag).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

21

Omschrij ving maatregel

Energiezuinig perslucht maken door koude lucht te gebruiken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Koude buitenlucht gebruiken.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Compressor zuigt door zichzelf opgewarmde warme lucht of warme proceslucht
aan.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

a) Opening in gevel is mogelijk binnen
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b) Binnenlucht uit onverwarmde ruimte
gebruiken.

b) N.v.t.

een afstand van 3 meter.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Vermogen van compressor (in kW) vermenigvuldigd met aantal equivalenten
van vollasturen per jaar (in uur per jaar) is minimaal 50.000 (kWh per jaar).

Alternatieve erkende maatregelen

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Energiefunctie

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

22

Omschrij ving maatregel

Warmte van persluchtcompressoren nuttig gebruiken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Warmte gebruiken voor ruimteverwar ming.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Warmte van compressor wordt naar buiten afgevoerd.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aantal equivalenten van vollasturen is minimaal 1.400 uur per stookseizoen (ter
indicatie: 10 uur per werkdag in stookseizoen).
Afstand tot te verwarmen ruimte is minder dan 3 meter.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[20] Nullasturen persluchtcompressor beperken.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Faciliteiten

Nummer maatregel

23

Omschrij ving maatregel

Debiet centrale stofafzuiging beperken door lager toerental van ventilatoren.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Toerenregeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Toerenregeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Vermogen van centrale stofafzuiger (in kW) vermenigvuldigd met aantal uren (in
uur per jaar) dat afzuiginstallatie niet vol belast is, is minimaal 4.000 (kWh per
jaar).
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteiten

Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Nummer maatregel

24

Omschrij ving maatregel

Energieverbruik van spuitcabine beperken door automatisch over te schakelen
van ventilatiestand naar circulatiestand.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Automatische omschakeling op basis van persluchtafname toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Automatisch omschakelmodule op basis van persluchtverbruik ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Voldoende afvoer van vervuilde lucht alvorens over schakelen naar
circulatiestand.
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Economische randvoorwaarden

Debiet tijdens ventilatie (in m3 per uur) vermenigvuldigd met tijd (in uur per jaar)
3
dat gecirculeerd i.p.v. geventileerd kan worden is minimaal 1,2 miljoen (m per
jaar).
Temperatuurverschil tussen ingaande en uitgaande ventilatielucht is minimaal
20°C.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[26] Energiezuinig droogsysteem toepassen voor spotreparaties.

Bij zondere omstandigheden

n.v.t.

Activiteiten

Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Nummer maatregel

25

Omschrij ving maatregel

Energiezuinig brandersysteem bij spuitcabine toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Open brandersysteem toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventioneel brandersysteem is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.
3
Aardgasverbruik spuitcabine (in m per uur) vermenigvuldigd met bedrijfstijd
spuitcabine (in uur per jaar) is minimaal 13.500 (m3 per jaar).
Verschil tussen ruimte- en droogtemperatuur is minimaal 20°C.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[26] Energiezuinig droogsysteem toepassen voor spotreparaties.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Reinigen, lijmen of coaten van metalen

Nummer maatregel

26

Omschrij ving maatregel

Energiezuinig droogsysteem toepassen voor spotreparaties.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Infrarood droogsysteem (IR-A) toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Spuitcabine wordt gebruikt voor spotreparaties.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.
3
Aardgasverbruik spuitcabine (in m per uur) vermenigvuldigd met bedrijfstijd
spuitcabine (in uur per jaar) is minimaal 16.000 (m3 per jaar).
Minimaal 50% van uitgevoerde reparaties zijn spotreparaties.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

3
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3. Gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen
Instellingen w aar medische en tandheelkundige behandeling, verzorging, verpleging en/of genezende
behandelingen w orden verricht. De inrichting heef t overwegend een gezondheidszorgfunctie zoals
aangehaald in het Bouw besluit 2012. Denk aan een ziekenhuis, psychiatrische inrichting, medisch
centrum, polikliniek, praktijkruimtes voor een huisarts en/of een f ysiotherapeut of een tandartspraktijk.
Ook gebouw en met een w oon- en verblijf f unctie w aar intramurale zorg wordt geboden vallen
hieronder. Ter indicatie de SBI-code die voor de indeling van instellingen veelal w ordt gebruikt: 86.
In deze bedrijf stak zijn erkende maatregelen aangemerkt voor de in tabel 3 genoemde activiteiten en
typen maatregelen.

Verwijderd: verzorgingstehuis,

Verwijderd: 5.

Type maatregelen

nummers

Gebouwschil

1, 35 -37

Verwijderd: Voor faciliteiten (zoals
ICT, productkoeling en
grootkeuken/kantine) en processen zijn
nog geen erkende maatregelen
opgenomen. Voor deze ‘typen
maatregelen’ en ‘activiteiten’ blijft artikel
2.15 van het Activiteitenbesluit gelden.
In een later stadium worden hiervoor
alsnog erkende maatregelen
opgenomen.

Ruimteventilatie

2-5, 39 - 41

Verwijderd: 5.

Ruimtever war ming

8, 38

Ruimte- en buitenverlichting

10-15

Persluchtinstallatie

17-21

Stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie

23, 25

Liftinstallatie

46

Roltrapsysteem

47

Informatie- en communicatietechnologie

55, 56

Serverruimten

48 -54

Zwembassin

42-45

Maatregelen
Tabel 3. Erkende maatregelen voor energiebesparing in de gezondheidszorg- en
w elzijnszorginstellingen

Activiteit
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

6, 7, 9, 16, 22, 24, 26-29

In werking hebben van een koelinstallatie

31-34

Bereiden van voedingsmiddelen

30

Type maatregel

Gebouwschil

Nummer maatregel

1

Omschrij ving maatregel

Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Spouwmuur isoleren.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie in spouwmuur ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

a) N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja, indien aardgasverbruik minder is dan 170.000 m3 per
jaar.
Natuurlijk Moment: Ja

Alternatieve erkende maatregelen

[5] Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen
ingaande ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem.
[9] Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

a) Gebouw wordt verwarmd.

b) Gebouw wordt gekoeld.

b) Aardgasverbruik is minder dan 1
3
miljoen m per jaar.
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Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel A dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

2

Omschrij ving maatregel

Vollasturen ventilatoren beperken door lager toerental van ventilatoren bij lager
ventilatiedebiet

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Tweetoerenmotor toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele wisselstroommotor zonder frequentieregeling is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Lager toerental is geen pr obleem voor luchtkwaliteit.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is meer dan 1 miljoen m3 per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel A dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

3

Omschrij ving maatregel

Onnodig aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Tijdschakelaar met weekschakeling (met of zonder overwerktimer) toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Automatische aan- en uitregeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Niet toepasbaar in ruimten waar volcontinu gewerkt wordt.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

4

Omschrij ving maatregel

Vollasturen ventilatoren beperken door afschakelen van ventilatoren bij lager
ventilatiedebiet.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Cascaderegeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Cascaderegeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Bruto vloeroppervlak is meer dan 300 m2 .

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel A dan wel in nieuwbouw met een

Verwijderd: 3
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bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

5

Omschrij ving maatregel

Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande
ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Twincoilsysteem
toepassen

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Warmteterug winsysteem ontbreekt in luchtbehandelingskast (LBK).

Technische randvoorwaarden

Luchttoevoer en luchtafvoer liggen nabij elkaar en worden niet door
bouwkundige elementen gescheiden.

b) Warmtewiel
toepassen.

c) Tegenstroom
warmtewisselaar
toepassen.

B en c) Eventuele luchtlekkage is geen probleem
voor luchtkwaliteit.
Economische randvoorwaarden

Conventioneelrendements- (CR-) of verbeterdrendements- (VR-) of of
hoogrendementsketel HR 100 of HR 104 is aanwezig voor ruimteverwar ming.
Beperkte isolatie is aanwezig (ter indicatie: minder dan 40 mm isolatie of
bouwjaar van 1975 of eerder).
Bruto vloeroppervlakte is meer dan 300 m2 .

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[9] Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel A dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

6

Omschrij ving maatregel

Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Weersafhankelijke regeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Weersafhankelijke regeling ontbreekt op een cv-groep met
hogetemperatuurverwarming .

Technische randvoorwaarden

Weersafhankelijke regeling toepassen op groep indien dit op ketel onmogelijk is
i.v.m. warmtapwatervoorziening.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

B en c) Zelfstandig moment: Ja, indien
3
aardgasverbruik is minimaal 1 miljoen m per jaar.
Natuurlijk moment: Ja.

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

7

Omschrij ving maatregel

Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne
warmtelast.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Optimaliserende regeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Optimaliserende regeling ontbreekt.
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Technische randvoorwaarden

Niet toepasbaar in gebouw(delen) waar volcontinu gewerkt wordt.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja, indien aardgasverbruik minder is dan 170.000 m3 .
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

8

Omschrij ving maatregel

Warmteverlies via warmwaterleiding en en -appendages beperken in
onverwarmde ruimten.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie om leidingen en appendages ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Als fabrikant voorschrijft dat vocht en warmte weg moet kunnen i.v.m. garantie,
dan hier rekening mee houden bij keuze isolatiemateriaal.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.
Bedrijfstijd van installatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal
1.250 uur per jaar (ter indicatie: een standaard stookseizoen).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

9

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Hoogrendementsketel HR107 toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Conventioneelrendements- (CR-) of
verbeterdrendements- (VR-) ketel is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).

Technische randvoorwaarden

Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C.
Hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of
hogetemperatuurstralingspanelen) verhinderen dat soms.
Condensafvoer is mogelijk.
Niet toepasbaar in Operatie Kamers (OK’s).

Economische randvoorwaarden

Beperkte isolatie is aanwezig (ter indicatie: minder dan 40 mm isolatie of
bouwjaar van 1975 of eerder).

b) Hoogrendementsketel HR100 is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).

b) Bruto vloeroppervlak is meer dan
2
300 m .
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

2) Zelfstandig moment: Ja, indien
aardgasverbruik minder dan 1 miljoen
3
m per jaar is en bruto vloeroppervlak
meer is dan 300 m2 .
Natuurlijk moment: Ja.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

a) N.v.t.

b) [1] Warmte- en koudeverlies via
buitenmuur beperken.
[5] Warmte uit uitgaande ventilatielucht
gebruiken voor voorverwarmen
ingaande ventilatielucht bij
gebalanceerd ventilatiesysteem.
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Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel A dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

10

Omschrij ving maatregel

Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd
voorkomen in ruimten waar niet continu mensen aanwezig zijn: zoals
kantoorruimten, vergaderruimten, keukens op afdelingen en opslagruimten.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Veegschakeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Verlichting wordt handmatig geschakeld per ruimte.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel A dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

11

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Led-lamp toepassen in bestaande
armatuur.

b) Langwerpige fluorescentielamp
(TL5) en adapter toepassen in
bestaande armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) PL-lamp (traditionele spaarlamp) is
aanwezig in gangen en toiletten.

b) Conventioneel armatuur met
langwerpige fluorescentielamp (TL) is
aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

a) Bruto vloeroppervlak is meer dan
46.000 m2 .

b) N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

2) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel A dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

12

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Led-lamp toepassen
in bestaande armatuur.

b) PL-lamp (traditionele
spaarlamp) toepassen in
bestaande armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Halogeenlamp is
aanwezig.

b en c) Gloeilamp is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

a) Elektriciteitsverbruik is
minder dan 50.000 kWh
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b en c) N.v.t.

c) Halogeenlamp
toepassen in bestaande
armatuur.

per jaar.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment:
Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

13

Omschrij ving maatregel

Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen zodat verlichting alleen
brandt als het donker is, en per nacht minimaal 6 uur uit is of alleen bij beweging
brandt.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Bewegingsensor en
schemerschakelaar en
tijdschakelklok toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a en b) Schemerschakelaar of tijdschakelklok
ontbreekt bij overige buitenverlichting.

Technische randvoorwaarden

a) Snelstartende lampen.

Economische randvoorwaarden

a en b) Minimaal 5 armaturen zijn aanwezig.

c) N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a en b) Zelfstandig moment: Ja, indien minimaal
50 armaturen aanwezig zijn.
Natuurlijk moment: Ja.

c) Zelfstandig moment: Ja,
indien minimaal 5 armaturen
aanwezig zijn.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

14

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Led-lamp
toepassen in
bestaande
armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a en b) Halogeenlamp is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

15

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken
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b) Zelfstandig moment:
Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

c) Zelfstandig moment:
Ja, indien
elektriciteitsverbruik
minder is dan 50.000
kWh per jaar.
Natuurlijk moment: Ja.

Verwijderd: 2

Verwijderd: B

b)
Schemerschakelaar
en tijdschakelaar
toepassen.

c) Schemerschakelaar en
tijdschakelaar toepassen.

c) Automatische aan- en
uitschakeling ontbreekt bij
reclameverlichting
(verlichting is ’s nachts aan).

b en c) N.v.t.

b) Natriumlamp
toepassen in
bestaande
armatuur.

c)
Metaalhalogenidel
amp toepassen in
bestaande
armatuur.

d) Natriumlamp
toepassen in
bestaande
armatuur.

c en d) Hoge druk kwiklamp is
aanwezig.

Verwijderd: b

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Led-lamp toepassen
in bestaande armatuur.

b) Armatuur met
langwerpige
fluorescentielamp (TL5)
toepassen.

c) Led-lamp toepassen in
bestaande armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a en b) Gloeilamp is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

16

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Gasgestookte hoogrendements- (HR-) boiler toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele gasgestookte boiler is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Condensafvoer is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

Warmtapwater wordt ook gebruikt voor douchen.

c) Halogeenlamp is
aanwezig.

Zelfstandig moment: Ja, indien sprake is van klinische gezondheidszorg en
3
aardgasverbruik minder is dan 1 miljoen m per jaar.
Natuurlijk moment: Ja.
Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel A dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Persluchtinstallatie
17
Nullasturen persluchtcompressor beperken.
Persluchtcompressor met frequentie- of toerenregeling toepassen.
Compressor heeft vollast/nullast- of vollast/nullast/uitschakeling.

Technische randvoorwaarden

Bij meerdere compressoren uitvoeren bij leidende compressor en rest op
basis van aan/uitschakeling.

Economische randvoorwaarden

Aantal nullasturen is minimaal 1.100 uur per jaar (ter indicatie: 4 uur per
werkdag).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Persluchtinstallatie
18
Energiezuinig perslucht maken door koude lucht te gebruiken.
a) Koude buitenlucht gebruiken.
b) Binnenlucht uit onverwarmde ruimte
gebruiken.
Compressor zuigt door zichzelf opgewarmde warme lucht of warme
proceslucht aan.
a) Opening in gevel is mogelijk
b) N.v.t.
binnen een afstand van 3 meter.

Economische randvoorwaarden

Vermogen compressor (in kW) vermenigvuldigd met aantal equivalenten van
vollasturen (in uur per jaar) is minimaal 50.000 (kWh per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
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Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Persluchtinstallatie
19
Warmte van persluchtcompressoren nuttig gebruiken.
Warmte gebruiken voor ruimteverwar ming.
Warmte van compressor wordt naar buiten afgevoerd.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
Aantal equivalenten van vollasturen is minimaal 1.400 uur per stookseizoen
(ter indicatie: 10 uur per werkdag in stookseizoen) indien het jaarlijks
aardgasverbruik minder is dan 170.000 m3, anders is het aantal equivalenten
van vollasturen minimaal 2.200 uur per stookseizoen.
Afstand tot te verwarmen ruimte is minder dan 3 meter.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[17] Nullasturen persluchtcompressor beperken.
N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

20

Omschrij ving maatregel

Persluchtgebruik bij blazen verminderen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

HR-blaaspistool of blaasmondje met nozzle met laag verbruik toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Blaaspistool ouder dan 10 jaar of blaasmondje zonder nozzle is aanwezig.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd blaaspistool of blaasmondje is minimaal 250 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Persluchtinstallatie
21
Onnodig aanstaan persluchtsysteem voorkomen.
a) Bij drukvat groepsafsluiter en
b) Schakelklok met overwerktimer
schakelklok toepassen.
toepassen.
Schroef- of zuigercompressor kan alleen handmatig worden uitgeschakeld.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
22
Stoom als medium voor ruimteverwar ming vervangen.
a) Hoogb) Warmte-pomp
c) Direct
d) Hoogrendements
met radiatoren
gasgestookte
rendementsketel

N.v.t.
a) Vermogen van compressor (in
kW) vermenigvuldigd met aantal
equivalenten van vollasturen per
jaar (in uur per jaar) is minimaal
15.000 (kWh per jaar).
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b) Vermogen van compressor (in kW)
vermenigvuldigd met aantal equivalenten
van vollasturen per jaar (in uur per jaar)
is minimaal 9.500 (kWh per jaar).

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

-ketel
en/of indirecte
HoogrendementsHR107 met
HR107 met
luchtverhitters
(HR-)
luchtbehandelingska
radiatoren
toepassen
luchtverhitter
st toepassen
en/of
toepassen
indirecte
luchtverhitt
ers
toepassen
Stoomketel met stoomluchtverhitters zijn aanwezig, of stoomketel met
stoom/water war mtewisselaar en radiatoren zijn aanwezig.
a)
b) N.v.t.
c en d) Rookgasafvoer is mogelijk.
Rookgasafv
oer is
mogelijk.
Benodigde vermogen voor ruimteverwarming (in kW) vermenigvuldig d met
bedrijfstijd (in uur per jaar) is minimaal 200.000 (kWth e rmis c h h per jaar).

a)
b) Aansluitpunt
c en d) Aansluitpunt voor gas is aanwezig
Aansluitpun
van voldoende
binnen 50 meter van te verwarmen ruimte.
t voor gas
vermogen voor
is aanwezig
elektriciteit is
binnen een
aanwezig binnen
afstand van
een afstand van
50 meter
50 meter van te
van te
verwarmen
verwarmen
ruimte.
ruimte.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja, indien stoomketel óf stoomruimteverwarmingsinstallatie
wordt vervangen.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregelen
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie
23
Warmteverlies stoominstallatie beperken.
Isolatie aanbrengen om stoom- en condensaatleidingen en -appendages.

Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Bedrijfstijd van stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
24
Warmte uit spuiwater stoomketel nuttig gebruiken.
a) Ontspanningsvat toepassen
b) Warmtewisselaar toepassen.
waarin spuiwater in druk wordt
verlaagd.
Warmteterug winsysteem ontbreekt voor spuiwater.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Isolatie om leidingen en/of appendages ontbreekt of is beschadigd.
Bij stoomgebruikers zijn machinedelen soms bewust ongeïsoleerd om juiste
stoomcondities in het productieproces te kunnen garanderen. Isoleer deze
machines niet indien leverancier een goede werking van het proces niet meer
garandeert.

N.v.t.
Vermogen stoominstallatie (in MW) vermenigvuldigd met bedrijfstijd (in uur per
jaar) is minimaal 4.500 (MWth e rmis c h h per jaar).
Minimaal 50% van voedingwater bestaat uit vers suppletiewater .
a) Stoomvrager is aanwezig die
b) Warmtevrager is aanwezig die met
met discontinue aanbod van
discontinue aanbod van warmte uit
ontspanningsstoom kan worden
spuiwater kan worden gevoed (veelal
gevoed (veelal de ontgasser).
suppletiewater).
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[25] Condensaat of condensaatwarmte nuttig gebruiken.
N.v.t.
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Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Alternatieve erkende maatregelen

Bij zondere omstandigheden
Activiteiten
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteiten
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie
25
Condensaat of condensaatwar mte nuttig gebruiken.
a)
b) Retourleiding naar
c) Warmtewisselaar
Ontspanningsva
ontgasser van stoomketel
toepassen.
t toepassen
toepassen voor condensaat
waarin
.
condensaat in
druk wordt
verlaagd (naar
atmosferische
druk).
Warmteterug winsysteem ontbreekt voor condensaat.
a en b) Condensaat mag niet verontreinigd zijn.
c) N.v.t.
Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja, indien of stoomgebruiker (waarbij het condensaat
verloren gaat) wordt gemodificeerd, of stoom- en condensaatleiding net voor
meer dan 50% wordt gewijzigd.
[26] Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken.
[27] Energiezuinig stoom maken door voorwarmen van verbrandingslucht voor
ventilatorbrander.
N.v.t.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
26
Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken.
a) Economizer
b) Rookgascondensor
c) Luvo
toepassen
toepassen (bijvoorbeeld
(luchtvoorverwarmer)
(bijvoorbeeld
voor voorverwarmen van
toepassen.
voor
suppletiewater).
voorwarmen van
voedingswater).
Warmteterug winsysteem ontbreekt voor rookgassen.
Er is rondom stoomketel en in rookgaskanaal minimaal 2 meter vrije ruimte om
een warmteterugwinsysteem in te bouwen.
Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.
Jaarlijks aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
27
Energiezuinig stoom maken door voorwarmen van verbrandingslucht voor
ventilatorbrander.
Verticale luchtkoker vanaf plafond ketelhuis tot nabij luchtaanzuigopening van
brander toepassen.
Brander zuigt koudere lucht aan uit directe omgeving op een hoogte van
minder dan 1 meter vanaf vloer.
Brander moet geschikt zijn voor hogere verbrandingsluchttemperatuur en
geringe toename van luchtweerstand.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.
Temperatuur nabij plafond is minimaal 10°C hoger dan temperatuur nabij
brander.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[26]: Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
28
Luchtovermaat stoomketel beperken.
a) Automatische regeling
b) Automatische regeling luchtovermaat op
luchtovermaat op basis van
basis van zuurstofcorrectie toepassen.
temperatuurcorrectie
toepassen.
Automatische regeling luchtovermaat ontbreekt.

Uitgangssituatie op basis van een
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referentietechniek

a) Gasgestookte stoomketel is
aanwezig.

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

N.v.t.
Vermogen stoominstallatie (in MW) vermenigvuldigd met bedrijfstijd (in uur per
jaar) is minimaal 1.500 (MWth e rmis c h h per jaar).
a)
Verbrandingsluchttemperatuur
varieert met meer dan 35°C.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

b) Stoomketel is aanwezig die wordt
bijgestookt met biogas of een andere
brandstof (niet zijnde aardgas).

b) N.v.t.

Zelfstandig moment: Ja, indien bedrijfstijd stoominstallatie meer is dan 2.000
uur per jaar.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
29
Energiezuinige aardgasgestookte ventilatorbrander toepassen bij
stoominstallatie.
Brander met modulerende regeling op basis van druksensor toepassen.
Brander met hoog/laagregeling is aanwezig.
N.v.t.
Vermogen brander is meer dan 250 kW.
Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit

Bereiden van voedingsmiddelen

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

30
Het debiet van afzuigsystemen in grootkeukens beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Rook- of dampdetectieapparatuur in combinatie met meet- en
van de afzuiginstallatie.
Meet- en regelapparatuur van de afzuiginstallatie ontbreekt.

regelapparatuur

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

31

Omschrij ving maatregel

Onnodig branden van verlichting in koel- en vriescel voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Deurschakeling of bewegingsmelder toepassen.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen verlichting in koel- en vriescel is minimaal 250 Watt.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Motoren zijn geschikt om frequentie te schakelen.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Deurschakeling en bewegingsmelder ontbreken.
N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

32

Omschrij ving maatregel

Beperken van isolatie van verdamper door ijsvorming.
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Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Automatische ventilatieontdooiing middels
heetgasregeling toepassen.

Automatische ventilatie-ontdooiing middels
elektrisch verwarmingselement toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Regeling voor ventilatieontdooiing en/of ontdooibeëindigingsthermostaat
ontbreekt.

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

N.v.t.
N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

33

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige lampen in koelcel toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Armatuur met langwerpige
hoogfrequent fluorescentie lamp
(TL5)
toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL8) zijn
aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

34
Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen

Deurschakeling celprogramma toepassen die de koeling onderbreekt.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Gebouwschil

Nummer maatregel

35

Omschrij ving maatregel

Zwembad: verlies warmte via gebouwschil beperken

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Toepassen van spouwmuurisolatie.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Niet-geïsoleerde (spouw)muur is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Damp uit spouwmuur moet goed kunnen ontsnappen via buitenste muur.
Dampremmende stenen, waterdichte verf, of glazuur op buitenmuur kunnen
een probleem vormen.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

b) Armatuur met LED lamp toepassen.

Deurschakeling ontbreekt.
Sensoren zijn aanwezig om koeling te onderbreken.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
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Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Gebouwschil

Nummer maatregel

36

Omschrij ving maatregel

Zwembad: verlies warmte via dak beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Oud dak vervangen en isoleren met een Rc-waarde van tenminste 3,5 [m K/W].

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Niet (voldoende) geïsoleerd dak.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Gebouwschil

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

37
zwembad: verlies warmte via beglazing beperken

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a)HR++-glas in geïsoleerd kozijn
toepassen.

b)HR++-glas in
geïsoleerd kozijn
toepassen.

c) HR+++ -glas in
geïsoleerd kozijn
toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Enkel glas in kozijn.

b) Dubbel glas in
kozijn.

c) Enkel glas in
metalen kozijn.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Ruimtever war ming
38
Zwembad: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

HR-ketel toepassen

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele CV-ketel of VR CV-ketel is aanwezig.

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Ruimteventilatie
39
Zwembad: verlies warmte via ventilatielucht beperken

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Enkele
kruisstroomwisselaar
met hoger
rendement

2
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b) Dubbele
kruisstroomwisselaar met
hoger rendement
toepassen.

c) Dubbele
kruisstroomwisselaar
modulaire separate opzet
conform het DWARS-

toepassen.

systeem, met hoger
rendement toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Luchtbehandeling met twincoilsysteem als warmteterugwinning is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Alternatieve erkende maatregelen

c) Gezamenlijke opstellingsruimte van meerdere luchtbehandelingskasten in een
technische ruimte.
N.v.t.
a)
b) en c)
Zelfstandig moment: Nee.
Zelfstandig moment: Ja, indien het jaarlijks
Natuurlijk moment: Ja.
aardgasverbruik minder is dan 170.000
3
m.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Ruimteventilatie
40
Zwembad: verlies warmte via ventilatielucht beperken

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Alternatieve erkende maatregelen

a) Recirculeren van ventilatiedebiet
b) Recirculeren van ventilatiedebiet op
op basis van vocht en temperatuur
basis van vocht en temperatuur als
met recirculatieklepsturing.
zwembadafdekking aanwezig is.
a) 100% ventilatie met twincoil als
b) 100% ventilatie met twincoil als
warmteterug winning.
warmteterug winning.
(zonder zwembadafdekking)
(zwembadafdekking is aanwezig)
Kan uitsluitend bij 100% goed gecoate chloorbestendige toe- en afvoerkanalen en
onderdelen.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja, indien jaarlijks aardgas verbruik minder is dan 170.000
3
m.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Ruimteventilatie
41
Zwembad: verlies warmte via ventilatielucht beperken

Mogelij ke technieken ten opzichte
van uitgangssituatie

a) Luchtdebiet
verlagen op
basis van
vocht en
temperatuur
met
toerenregeling.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

100% ventilatie met twincoil als warmte terugwinning.

Technische randvoorwaarden

a) Motoren zijn
geschikt voor
toerenregeling.

Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?

N.v.t.
a en b)
Zelfstandig moment: Ja, indien
jaarlijks aardgas verbruik minder is
3
dan 170.000 m .
Natuurlijk moment: ja

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

b) Luchtdebiet
verlagen op basis van
vocht en temperatuur
met toeren gestuurde
frequentieregelaars
met difuusinblaas.

b) Motoren zijn
geschikt voor
toerenregeling en extra
regeling luchtdichte
constructie.

Type maatregel

Zwembassin

Nummer maatregel

42
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c) Luchtdebiet
verlagen op basis van
het drogen van
buitenlucht met
toerenregeling
debietregeling met
toerengestuurde
frequentieregelaars.

d) Latente energie
onttrekken uit de
afblaaslucht middels
een warmtepomp in
combinatie met
warmteterug winning en
temperatuur en
vochtregeling,
debietregeling met
toerengestuurde
frequentieregelaars.

c en d) Kasten moeten passen in de technische
ruimte.

c)
Zelfstandig moment:
Nee
Natuurlijk moment: Ja

d)
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja

Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Zwembad: energieverbruik pompen beperken
a) Toerengeregelde
b) Toerengeregelde badwatercirculatie
badwatercirculatie pompen met
toepassen, optimalisatie van het werkpunt
toerenverlaging tijdens
van de pomp door middel van een
sluitingstijden toepassen door
frequentieregelaar.
onder andere optimalisatie van
het werkpunt van de pomp door
middel van een
frequentieregelaar met klok.
Conventionele circulatiepomp is aanwezig.

Economische randvoorwaarden

a) Circulatiepomp is geschikt
voor sturing met
frequentieregelaar en 100%
overstroomgoot.
N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Zwembassin

Nummer maatregel

43

Omschrij ving maatregel

Zwembad: verlies warmte via wanden bassin beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Bassinwanden voorzien van isolatie.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Bassinwanden zijn niet geïsoleerd.

Technische randvoorwaarden

Bassinwanden zijn eenvoudig bereikbaar. Installaties in de aanliggende ruimten
zijn geïsoleerd.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel

Zwembassin
44

Omschrij ving maatregel

Zwembad: verlies warmte zwembadwater via leidingen beperken

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

(Aanvoer)leidingen zwembadwater voorzien van isolatie.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

(Aanvoer)leidingen zijn niet geïsoleerd.

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

(Aanvoer)leidingen zijn eenvoudig bereikbaar.
N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

609

b) Circulatiepomp is geschikt voor sturing met
frequentieregelaar.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Zwembassin

Nummer maatregel

45

Omschrij ving maatregel

Zwembad: verlies warmte via spoelwater beperken

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Warmteterug winning uit spoelwater (thermisch) spoelbufferkelder toepassen.

Technische randvoorwaarden

Spoelwaterbuffer kelder van tenminste 55 m³ is aanwezig.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Liftinstallatie

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

46
Energieverbruik voor verlichting en ventilatie voorkomen indien lift niet in gebruik.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Stand-by schakeling op
liftbesturing toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Verlichting en ventilatie cabine zijn continue in gebruik.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?

a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel

Roltrapsysteem

Nummer maatregel

47

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige roltrapbesturing toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Aanbodafhankelijke regeling
met twee snelheden toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Roltrap is zonder aanbodafhankelijke regeling uitgevoerd en draait continue
tijdens gebruikstijden.

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

N.v.t.
N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Serverruimten
48
Inzet van fysieke servers in serverruimte beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Meerdere gevirtualiseerde servers werken op een minder aantal fysieke
servers.
Geen gevirtualiseerde omgeving aanwezig.

Is geen warmteterugwinning aanwezig.
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b) Aanwezigheidsdetectie van personen
toepassen.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

b) Aanbodafhankelijke intermitterende
besturing toepassen.

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Economische randvoorwaarden

49
Vrije koeling in serverruimte toepassen om bedrijfstijd van koelmachine te
beperken.
a) Direct vrije
b) Verdampings-koeler(s),
c) Verdampingskoeler(s),
luchtkoeling
adiabatische of hybride
adiabatische of hybride
inclusief
koeler(s) via
koeler(s) via
compartimentere
(vorstbestendige) bypass
(vorstbestendige) bypass
n en backup door
toepassen.
toepassen inclusief
koelmachine
compartimenteren en
toepassen.
plaatsen van zaalkoelers die
werken op hogere
temperaturen.
a) Airconditioning
b en c) Compressiekoelmachine verzorgt de volledige
of DX- (directe
koeling.
expansie)
b) De koelmachine en de
c) Compressiekoelmachine
koeling met
zaalkoelers zijn geschikt om
met seizoensgemiddelde
seizoensgemidd
met hogere temperaturen te
COP van maximaal 2,5 is
elde COP van
werken.
aanwezig.
maximaal 2,5 is
Compressiekoelmachine
Temperatuur in koelsysteem
aanwezig.
met seizoensgemiddelde
en buitenklimaat maken
Temperatuur in
COP van maximaal 4 is
minimaal 50% vrije koeling
koelsysteem en
aanwezig.
mogelijk.
buitenklimaat
Temperatuur in koelsysteem
maken minimaal
en buitenklimaat maken
95% vrije koeling
minimaal 50% vrije koeling
mogelijk.
mogelijk.
Bouwkundig moet het mogelijk zijn, bijvoorbeeld het dak moet het gewicht van
het systeem voor vrije koeling kunnen dragen, en er moet ruimte zijn voor
luchtkanalen en overige installaties.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a en b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen.

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Serverruimten
50
Energiezuinige koelmachine voor koeling serverruimte toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Compressiekoelmachine met seizoensgemiddelde COP van minimaal 5,5
toepassen.
Compressiekoelmachine met seizoensgemiddelde COP van maximaal 3 is
aanwezig.
N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Serverruimten
51
Met hogere koeltemperatuur in serverruimte werken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Volledig gescheiden koude- en warme gangen (compartimenteren) en
blindplaten op ongebruikte posities in racks toepassen.
Warme en koude gangen en blindplaten zijn afwezig.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Technische randvoorwaarden
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c) Zelfstandig moment:
Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Technische randvoorwaarden

Er moet ruimte zijn om racks met servers zodanig op te stellen dat warme en
koude gangen zijn te realiseren.
ICT-apparatuur in racks moet aan één zijde van apparatuur lucht aanzuigen.

Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Serverruimten
52
Toerental van ventilatoren in zaalkoelers (CRAH’s) in serverruimte beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Toerenregeling (sensoren en
b) In nieuwe zaalkoelers (CRAH’s)
actuatoren) toepassen op bestaande
ventilatoren met toerenregeling
ventilatoren.
toepassen.
Toerentalgeregelde ventilatoren zijn afwezig.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

53
Inzet van servers in serverruimte afstemmen op de vraag

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Powermanagement op servers toepassen.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Serverruimten
54
Energiezuinige uninterrupted power system (UPS) in serverruimte toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Efficiënt UPS-systeem (met dubbele conversie is 96% of hoger) toepassen.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Informatie- en communicatietechnologie

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

55
Pas energiezuinig printen en/of kopiëren op de werkplek toe.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Centraal printen en kopiëren.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

De CPU (central processing unit) draait continue op volledige snelheid.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Inefficiënte UPS (dubbele conversie efficiëntie in deellast is maximaal 92%) is
aanwezig.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Minimaal 10 lokale printers en/of kopieermachines zijn aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.

612

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Informatie- en communicatietechnologie

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

56
Energiezuinige ICT op de werkplek toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

a) Desktop die
voldoet aan Energy
Star specificatie
toepassen.
a) Desktop zonder
Energy Star
specificatie.
N.v.t.
N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
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b) Laptop die voldoet aan
Energy Star specificatie
toepassen.

c) Beeldscherm die voldoet
aan Energy Star specificatie
toepassen.

b) Laptop zonder Energy
Star specificatie.

c) Beeldscherm zonder
Energy Star specificatie.

4. Kantoren
Diensten w aar administratieve werkzaamheden w orden uitgevoerd. De inrichting heef t overwegend
een kantoorf unctie zoals aangehaald in het Bouw besluit 2012. Denk aan het openbaar bestuur,
overheidsdiensten, verplichte sociale verzekeringen en zakelijke en f inanciële dienstverlening. Ter
indicatie de SBI-codes die voor de indeling van deze diensten veelal w orden gebruikt zijn SBI-code 64
t/m 74 en 84.
In deze bedrijf stak zijn erkende maatregelen aangemerkt voor de in tabel 4 genoemde activiteiten en
typen maatregelen.

Verwijderd: 5.

Type maatregelen

nummers

Gebouwschil

1

Ruimteventilatie

2-4

Verwijderd: Voor faciliteiten (zoals
ICT, productkoeling en
grootkeuken/kantine), processen en
datacenters bij de kantoren zijn nog
geen erkende maatregelen
opgenomen. Voor deze ‘typen
maatregelen’ en ‘activiteiten’ blijft artikel
2.15 van het Activiteitenbesluit gelden.
In een later stadium worden hiervoor
alsnog erkende maatregelen
opgenomen.

Ruimtever war ming

7

Verwijderd: 5.

Ruimte- en buitenverlichting

9-14

Verwijderd: Aangewezen

Liftinstallatie

21, 22

Verwijderd: e

Roltrapsysteem

23

Informatie- en communicatietechnologie

31, 32

Serverruimten

24-30

Faciliteiten

36

Maatregelen
Tabel 4. Erkende maatregelen voor energiebesparing in kantoren

Activiteit
Bereiden van voedingsmiddelen

16

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

5, 6, 8, 15

In werking hebben van een koelinstallatie

17-20, 33-35, 37, 38

Type maatregel

Gebouwschil

Nummer maatregel

1

Omschrij ving maatregel

Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Spouwmuur isoleren.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie in spouwmuur ontbreekt.
Gebouw wordt verwarmd, of verwarmd en gekoeld.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja, indien bruto vloeroppervlakte minder is dan 600 m2 .
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

2

Omschrij ving maatregel

Onnodig aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Tijdschakelaar of tijdschakelaar met weekendschakeling (met of zonder
overwerktimer) toepassen.

3
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Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

3

Omschrij ving maatregel

Vollasturen ventilatoren beperken door afschakelen van ventilatoren bij lager
ventilatiedebiet.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Cascaderegeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Cascaderegeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Bruto vloeroppervlak is meer dan 600 m2 .

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

4

Omschrij ving maatregel

Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande
ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Twincoilsysteem toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Warmteterug winsysteem ontbreekt in luchtbehandelingskast.

Technische randvoorwaarden

Luchttoevoer en luchtafvoer liggen nabij elkaar en worden niet door
bouwkundige elementen gescheiden.

Economische randvoorwaarden

Conventioneelrendements- (CR-) of verbeterdrendements- (VR-) ketel is
aanwezig voor ruimteverwarming .
Beperkte isolatie is aanwezig (ter indicatie: minder dan 40 mm isolatie of
bouwjaar van 1975 of eerder).
2
Bruto vloeroppervlakte is meer dan 600 m .
Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[8] Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

5

615

Omschrij ving maatregel

Aanvoertemperatuur CV-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Weersafhankelijke regeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Weersafhankelijke regeling ontbreekt op een cv-groep met
hogetemperatuurverwarming .

Technische randvoorwaarden

Weersafhankelijke regeling toepassen op groep indien dit op ketel onmogelijk is
i.v.m. warmtapwatervoorziening.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

6

Omschrij ving maatregel

Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne
warmtelast.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Optimaliserende regeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Optimaliserende regeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

7

Omschrij ving maatregel

Warmteverlies via warmwaterleiding en en -appendages beperken in
onverwarmde ruimten.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie om leidingen en appendages ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Als fabrikant voorschrijft dat vocht en warmte weg moet kunnen i.v.m. garantie,
dan hier rekening mee houden bij keuze isolatiemateriaal.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.
Bedrijfstijd van installatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal
1.250 uur per jaar (ter indicatie: een standaard stookseizoen).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

8

3

616

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Hoogrendementsketel HR107 toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Conventioneelrendements- (CR-) of
verbeterdrendements- (VR-) ketel is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).

Technische randvoorwaarden

Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C.
Hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of
hogetemperatuurstralingspanelen) verhinderen dat soms.
Condensafvoer is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

Beperkte isolatie is aanwezig (ter indicatie: minder dan 40 mm isolatie of
bouwjaar van 1975 of eerder).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment: Ja, indien bruto
vloeroppervlakte minder is dan 600 m2 .
Natuurlijk moment: ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[4] Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande
ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

9

Omschrij ving maatregel

Onnodig branden van ruimteverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd
voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Veegschakeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Verlichting wordt handmatig geschakeld per ruimte.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

10

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Langwerpige fluorescentielamp (TL5) en adapter toepassen in bestaande
armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn
aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.
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b) Hoogrendements ketel HR100 is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

11

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

PL-lamp (traditionele spaarlamp) of halogeenlamp toepassen in bestaande
armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Gloeilamp is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

12

Omschrij ving maatregel

Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen zodat verlichting alleen
brandt als het donker is, en per nacht minimaal 6 uur uit is of alleen bij beweging
brandt.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Bewegingsensor en
schemerschakelaar en
tijdschakelklok toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a en b) Schemerschakelaar of tijdschakelklok
ontbreekt bij overige buitenverlichting.

Technische randvoorwaarden

a) Snelstartende lampen.

Economische randvoorwaarden

a en b) Minimaal 20 armaturen zijn aanwezig.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment:
Ja, indien minimaal 50
armaturen aanwezig zijn.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

13

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Led-lamp
toepassen in
bestaande
armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a en b) Halogeenlamp is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.
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Verwijderd: B

b)
Schemerschakelaar
en tijdschakelaar
toepassen.

c) Schemerschakelaar en
tijdschakelaar toepassen.

c) Automatische aan- en
uitschakeling ontbreekt bij
reclameverlichting
(verlichting is ’s nachts aan).

b en c) N.v.t.
c) N.v.t.

b en c) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

b) Natriumlamp
toepassen in
bestaande
armatuur.

c)
Metaalhalogenidel
amp toepassen in
bestaande
armatuur.

d) Natriumlamp
toepassen in
bestaande
armatuur.

c en d) Hoge druk kwiklamp is
aanwezig.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

14

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Led-lamp in bestaande
armatuur toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a en b) Gloeilamp is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

15

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Gasgestookte hoogrendements- (HR-) boiler toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele gasgestookte boiler is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Condensafvoer is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja, indien bruto vloeroppervlakte minder is dan 600 m2 .
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

b) Armatuur met
langwerpige
fluorescentielamp (TL5)
toepassen.

c) Led-lamp toepassen
in bestaande armatuur.

c) Halogeenlamp is
aanwezig.

Activiteit

Bereiden van voedingsmiddelen

Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden

16
Het debiet van afzuigsystemen in g rootkeukens beper ken.
Rook- of dampdetectieappara tuur in combinatie met meet- en regelapparatuur van
de afzuiginstallat ie.
Meet- en regelapparatuur van de afzuiginstallatie ontbr eekt.

Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig of natuur lijk
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigh eden

N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel

In werking hebben van een koelinstall atie
17

Motoren zijn geschikt om frequentie te schakelen.
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Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig of natuur lijk
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigh eden

Onnodig br anden van verlichting in koel- en vr iescel voorkomen .

Activiteit
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel

In werking hebben van een koelinstall atie
18
Beperken van isolatie van verdamper door ijsvorming.
a) Automatische ventila tieb) Automatische ventila tie-ont do oii ng middels
ontdooiing middels
elektr isch verwarmingsele ment toepassen.
heetgasreg eling toepassen.

Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technis che randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig of natuur lijk
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigh eden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technis che randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig of natuur lijk
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigh eden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technis che randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig of natuur lijk
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigh eden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technis che randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig moment
of natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigh eden

Deurschakeling of bewegingsmelder toepassen.
Deurschakeling en beweg ingsmelder ontbreken.
N.v.t.
Geïnstalleerd vermogen ver lichting in koel- en vr iescel is minimaal 250 Watt.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Regeling voor ventilatieont dooii ng en/of ontdooibeëind ig ings thermostaa t ontbreekt .
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een koelinstall atie
19
Energiezuinige lampen in koelcel toepassen.
a) Armatuur met langwerpige
b) Armatuur met LED lamp toepassen.
hoogfrequent fluorescentie lamp ( TL5)
toepassen.
Conventionele armatur en met langwerpig e fluorescentielampen (TL8) zijn
aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een koelinstall atie
20
Binnentreden van warme en/of vochtig e lucht in koelcel beperken.
Deurschakeling celprogramma toepassen die de koeling onderbreekt.
Deurschakeling ontbreekt.
Sensoren zijn aanwezig om koeling te onderbreken.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Liftinstallatie
21
Energiever bruik voor verlichtin g en ventila tie voorkomen indien li ft niet in gebruik.
a) Stand-by schakeling op liftbesturing
b) Aanwezigheidsdetectie van per sonen
toepassen.
toepassen.
Verlichting en venti latie cabine zijn continue in gebruik.
N.v.t.
N.v.t.
a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technis che randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig moment
of natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigh eden

Liftinstallatie
22
Geïnstalleerd vermogen ver lichting li ftcabine beperken.
LED-lampen toepassen.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technis che randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig moment
of natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigh eden

Roltrapsysteem
23
Energiezuinige roltrapbesturing toepassen.
a) Aanbodafhankelijke regeling met
b) Aanbodafhankelijke intermitterende
twee snelheden toepassen.
besturing toepassen.
Roltrap is zonder aanbodafhan kelijke regeling uitgevoerd en draait continue tijdens
gebruikstijden.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigh eden

Serverruimten
24
Inzet van fysieke ser ver s in ser ver ruimte beperken.
Meer dere gevirtualiseerde ser ver s werken op een minder aantal fysieke servers.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten
opzichte van
uitgang ssituatie

Uitgangssituat ie op
basis van een
refer entiet echniek

Technische
randvoorwaarden
Economische
randvoorwaarden
Toepasbaar op een
zelf standig of natuurlij k
moment?

a) Gloeilamp is aanwezig .

b) Halogeenlamp is aanwezig .

N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Geen gevirtualiseer de omgeving aanwezig.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermog en van minimaal 5 kW.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Serverruimten
25
Vrije koeling in serverruimte toepassen om bedrijfstijd van koelmachine te beperken.
a) Direct vr ije luchtkoeling
b) Verdamping skoeler (s) ,
c) Verdamping skoe ler (s) ,
toepassen inclusief
adiabatische of hybr ide
adiabatische of hybr ide
comparti menteren en back-up
koeler(s) via (vorstbestendige)
koeler(s) via (vorstbestendige)
door koelmachine toepassen.
bypass toepassen.
bypass toepassen inclusief
comparti menteren en plaatsen
van zaalkoelers die werken op
hog ere temperaturen.
a) Airconditioning of DXb en c) Compressiekoelmachin e verzorgt de volledige koeli ng.
(directe expansie) koeling met
b) De koelmachine en de
c) Compressiekoelmachin e
seizoensgemidd elde COP van
zaalkoelers zijn geschikt om
met seizoensgemiddelde COP
maximaa l 2,5 is aanwezig.
met hogere temperaturen te
van maximaal 2,5 is aanwezig.
Temperatuur in koelsyst ee m en
werken.
Temperatuur in koelsyst ee m
buitenklimaat maken minimaal
Compressiekoelmachine met
en buitenkli maa t maken
95% vrije koeling mogelijk.
seizoensgemidd eld e COP van
minimaal 50% vrije koeling
maximaa l 4 is aanwezig.
mogelijk.
Temperatuur in koelsyst ee m
en buitenkli maa t maken
minimaal 50% vrije koeling
mogelijk.
Bouwkundig moet het mogelijk zijn, bijvoorbeeld het dak moet het gewicht van het systeem voor vrije
koeling kunnen dragen, en er moet ruimte zijn voor luchtkanale n en overige installaties.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermog en van minimaal 5 kW.
a en b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

c) Zelfstandig moment : Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
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Alternatieve erkende
maat regelen.
Bij zondere
omstandig heden

N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigh eden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigh eden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigh eden

Serverruimten
26
Energiezuinige koelmachine voor koeling serverruimte toepassen.
a) Compute r Room Air Conditioner
b) Compressiekoelmachin e met
(CRAC) met seizoensgemidde lde COP
seizoensgemidd eld e COP van minimaal
van minimaal 5,5 toepassen.
5,5 toepassen.
a) CRAC met seizoensgemiddelde COP
b) Compressiekoelmachin e met
van maximaal 3 is aanwezig.
seizoensgemidd eld e COP van maximaal
3 is aanwezig.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermog en van minimaal 5 kW.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Serverruimten
27
Met hogere koeltemper atuur in serverruimte wer ken.
Volledig gescheiden koude- en warme gangen (compar timenteren) en blindplaten op
ong ebruikte posities in racks toepassen.
Warme en koude gangen en blindplaten zijn afwezig.
Er moet ruimte zijn om racks met servers zodanig op te stell en dat warme en koude
gangen zijn te realiser en.
ICT-apparatuur in racks moet aan één zijd e van apparatuur lu cht aanzuigen.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermog en van minimaal 5 kW.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Serverruimten
28
Toerental van ventilatoren in zaalkoeler s (CRAH’s) in serverruimte beperken.
a) Toerenregeling (sensor en en
b) In nieuwe zaalkoelers (CRAH’s )
actuator en) toepassen op bestaande
ventilatoren met toer enregeling toepassen.
ventilatoren.
Toerentalgeregelde ventilatoren zij n afwezig.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermog en van minimaal 5 kW.
a) Zelfstandig moment: Ja.
b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigh eden

Serverruimten
29
Inzet van servers in serverruimte afstemmen op de vraag.
Powermanagement op ser vers toepassen.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van

Serverruimten
30
Energiezuinige uninter rupted power system (UPS) in serverr uimte toepassen.
Effi ciënt UPS-systeem (met dubbele conversie is 96% of hoger ) toepassen.

De CPU (centr al processing unit) draait continue op maximale snelheid .
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermog en van minimaal 5 kW.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigh eden

Inefficiën te UPS (dubbele conversie efficiëntie in deellast is maximaal 92%) is
aanwezig.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermog en van minimaal 5 kW.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel

Informatie- en communicatietechnologie

Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel

31
Pas energiezuinig printen en/of kopiëren op de werkplek toe.

Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den

Centraal pr inte n en kopiër en.

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigh eden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel

Informatie- en communicatietechnologie
32
Energiezuinige ICT op de werkple k toepassen.

Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie

a) Desktop die voldoet aan
Energy Star specificatie
toepassen.

b) Laptop die voldoet
aan Energy Star
specificatie toepassen.

Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek

a) Desktop zonder Energy
Star specificatie.

b) Laptop zonder Ener gy
Star specificatie.

Technische randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den

N.v.t.
N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigh eden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstall atie

Nummer maatregel

33

Omschr ij ving maatregel

Met hogere koeltemper atuur werken door war me en koude lucht in zaal van het
datacenter te scheiden.
Volledig gescheiden koude- en warme gangen toepassen ( compartimenteren) .

Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden

Minimaal 10 lokale printers en/of kopieermachines zijn aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.

c) Beeld scherm die
voldoet aan Ener gy
Star specificatie
toepassen.
c) Beeld scherm zonder
Energy Star
specificatie.

Warme en koude gangen zijn afwezig.
Er moet ruimte zijn om racks met servers zodanig op te stell en dat warme en koude
gangen zijn te realiser en.
ICT-apparatuur in racks moet aan één zijd e van apparatuur lu cht aanzuigen.

Economische randvoorwaar den

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigh eden

N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel

In werking hebben van een koelinstall atie
34
Met hogere koeltemper atuur in datacenter werken door menging van warme en
koude lucht bij ongebruikte posities in racks te voor komen .
Blindplaten toepassen.

Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
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Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den

Blindplaten zijn afwezig .

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigh eden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstall atie

Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel

35
Toerental van ventilatoren in zaalkoeler s (CRAH’s) in datacenter beper ken.

Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie

a) Toerenregeling (sensor en en actuator en)
toepassen op bestaande ventilator en.

Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den

Toerentalgeregelde ventilatoren zij n afwezig.

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigh eden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigh eden

Faciliteiten
36
Energiezuinige uninter rupted system (UPS) in datacenter toepassen.
Effi ciënt UPS-systeem (bij dubbele conver sie is 96% of hoger) toepassen.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschr ij ving maatregel

In werking hebben van een koelinstall atie
37
Hogere koeltemper aturen in datacenter realiseren om efficiëntie van
compressiekoelmachin e te verhog en en om meer gebruik te maken van vrije koeling
(beneden 12/13°C buitenluchtt emp eratuur ).
Zaalkoelers met hogetemperatuur koeling (ter indicatie: koelwater is minimaal 18°C).

Mogelij ke technieken ten op zic hte van
uitgang ssituatie
Uitgangssituat ie op basis van een
refer entiet echniek
Technische randv oorwaarden
Economische randvoorwaar den
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigh eden

N.v.t.
N.v.t.

b) In nieuwe zaalkoelers (CRAH’s )
ventilatoren met toer enregeling
toepassen.

N.v.t.
N.v.t.
b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Inefficiën te UPS (efficië ntie in deellast is maximaal 91%) is aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Zaalkoelers met lagetemper atuur koeli ng ( ter indicatie : koelwat er is maximaal 12°C) .
Seizoensgemiddeld e COP van bestaande compressiekoelmachine is maximaal 3,5
bij groot datacen ter en maximaal 5,0 bij klein datacenter.
Gescheiden koude en warme gangen met vrije koeling zijn aanwezig.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel
Omschr ij ving
maat regel
Mogelij ke technieken
ten opzichte van
uitgang ssituatie

38
Vrije koeling in datacen ter toepassen om bedr ijfstijd van compressiekoelmachine te beperken.
a) Dr oge koeler(s)
via bypass
toepassen.

b) Verdamping skoeler (s)
via bypass toepassen.
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c) Kunststof
kruisstroomwar mtewis
selaar en
verdamping skoe ler

d) Open koelsyst eem
(directe vrije
luchtkoeling ) met
additionele indirecte

aan buitenzijde
toepassen ( indirecte
lucht/luchtkoeling).
Uitgangssituat ie op
basis van een
refer entiet echniek

Technische
randvoorwaarden

Economische
randvoorwaarden
Toepasbaar op een
zelf standig of
natuurlijk moment?
Alternatieve erkende
maat regelen.
Bij zondere
omstandig heden

adiabatische koeler
toepassen.

Compressiekoelmachine verzorgt de volle dige koeling.
a) Klein datacenter
b)
c en d) Compressiekoelmachin e met
met
Compressiekoelmachine
seizoensgemidd eld e COP van maximaal 3,0.
compressiekoelmac
met seizoensgemiddelde
Temperatuur in koude gang moet nag enoeg altij d
hine met
COP van maximaal 2,5.
vrij e koeling mogelijk maken.
seizoensgemidd eld
Temperatuur in
Flexibele operatie van temperatuur en vochtigheid
e COP van
koelsysteem en
is mogelijk binnen de grenzen van ASHRA E
maximaa l 2,0.
buitenklimaat moeten
recommended envelope en SLA’s.
Temperatuur in
minimaal 80% vrije
koelsysteem en
koeling mogelijk maken.
buitenklimaat
Bijvoorbeeld in De Bilt
moeten minimaal
kan bij
40% vrije koeling
gekoeldwaterte mper at uur
mogelijk maken .
naar de zaalkoelers van
Bijvoorbeeld in De
minimaal 18°C bij
Bilt kan bij
buitenluchtgekoeldwaterte mper
natteboltemper aturen van
atuur naar de
maximaa l 13°C 80% van
zaalkoelers van
het jaar vrij gekoeld
minimaal 13°C bij
worden.
buitenluchttemperaturen lager
dan 8°C 40% van
het jaar vrij gekoeld
worden.
Gescheiden koude en war me gangen.
Bouwkundig moet het mogelijk zijn, bijvoorbeeld het dak moet het gewicht van het systeem voor vrije
koeling kunnen dragen, en er moet ruimte zijn voor luchtkanale n en overige installaties.
a en b) Als zaalkoelers met water of een ander niet-vorstbestendig koelmiddel werken, dan vrije
koeling in een gescheiden vorstbestendig circuit opnemen en platenwarmtewisselaar en pomp
opnemen zodat koelers vorstbestendig kunnen opereren.
N.v.t.
a en b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

c en d) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

N.v.t.
N.v.t.
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5. Onderwijsinstellingen
Instellingen w aar onderwijs, opleidingen en cursussen worden aangeboden met of zonder
praktijkonderw ijs. De inrichting heef t overwegend een onderwijsf unctie zoals aangehaald in het
Bouw besluit 2012. Denk aan basis-, voortgezet- en hoger onderwijs en universiteiten. Ter indicatie de
SBI-code die voor de indeling van instellingen veelal w ordt gebruikt: 85.
In deze bedrijf stak zijn erkende maatregelen aangemerkt voor de in tabel 5 genoemde activiteiten en
typen maatregelen.
Maatregelen
Tabel 5. Erkende maatregelen voor energiebesparing voor de onderwijsinstellingen
Type maatregelen

nummers

Gebouwschil

1

Ruimteventilatie

2-4

Ruimtever war ming

7

Ruimte- en buitenverlichting

9-14

Persluchtinstallatie

16-20

Stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie

22, 24

Liftinstallatie

34, 35

Serverruimten

36-42

Informatie- en communicatietechnologie

43, 44

Activiteit
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

5, 6, 8, 15, 21, 23, 25-28

In werking hebben van een koelinstallatie

30-33

Bereiden van voedingsmiddelen

29

Type maatregel

Gebouwschil

Nummer maatregel

1

Omschrij ving maatregel

Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Spouwmuur isoleren.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie in spouwmuur ontbreekt.
Gebouw wordt verwarmd, of verwarmd en gekoeld.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

2

Omschrij ving maatregel

Onnodig aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen.

3
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Verwijderd: 5.
Verwijderd: Voor faciliteiten (zoals
ICT, productkoeling en
grootkeuken/kantine) en processen zijn
nog geen erkende maatregelen
opgenomen. Voor deze ‘typen
maatregelen’ en ‘activiteiten’ blijft artikel
2.15 van het Activiteitenbesluit gelden.
In een later stadium worden hiervoor
alsnog erkende maatregelen
opgenomen.
Verwijderd: ¶
Verwijderd: 5.
Verwijderd: Aangewezen e

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Tijdschakelaar of tijdschakelaar met weekendschakeling (met of zonder
overwerktimer) toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

3

Omschrij ving maatregel

Vollasturen ventilatoren beperken door afschakelen van ventilatoren bij lager
ventilatiedebiet.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Cascaderegeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Cascaderegeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

4

Omschrij ving maatregel

Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande
ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Twincoilsysteem toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Warmteterug winsysteem ontbreekt in luchtbehandelingskast.

Technische randvoorwaarden

Luchttoevoer en luchtafvoer liggen nabij elkaar en worden niet door
bouwkundige elementen gescheiden.

Economische randvoorwaarden

Beperkte isolatie aanwezig (ter indicatie: minder dan 40 mm isolatie of bouwjaar
van 1975 of eerder).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja, indien conventioneelrendements- (CR) of
verbeterdrendements- (VR) ketel aanwezig is.
Natuurlijk moment: Ja. indien hoogrendementsketel HR100 of HR104-ketel
aanwezig is.

Alternatieve erkende maatregelen

[8] Energiezuinige warmteopwekking toepassen

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

5
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Omschrij ving maatregel

Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Weersafhankelijke regeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Weersafhankelijke regeling ontbreekt op een cv-groep met
hogetemperatuurverwarming .

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

6

Omschrij ving maatregel

Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne
warmtelast.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Optimaliserende regeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Optimaliserende regeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

7

Omschrij ving maatregel

Warmteverlies via warmwaterleiding en en -appendages beperken in
onverwarmde ruimten.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie om leidingen en appendages ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Als fabrikant voorschrijft dat vocht en warmte weg moet kunnen i.v.m. garantie,
dan hier rekening mee houden bij keuze isolatiemateriaal.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.
Bedrijfstijd van installatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal
1.250 uur per jaar (ter indicatie: een standaard stookseizoen).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

8

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige warmteopwekking toepassen

3

3
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Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Hoogrendementsketel HR107 toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Conventioneelrendements- (CR-)
of verbeterdrendements- (VR-) ketel
is aanwezig voor basislast (bedrijfstijd
is meer dan 500 uur per jaar).

Technische randvoorwaarden

Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C.
Hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of
hogetemperatuurstralingspanelen) verhinderen dat soms.
Condensafvoer is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

Beperkte isolatie is aanwezig (ter indicatie: minder dan 40 mm isolatie of
bouwjaar van 1975 of eerder).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment: Ja, indien
bruto vloeroppervlakte meer is dan
2
10.000 m .
Natuurlijk moment: Ja.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

a) N.v.t.

b) [4] Warmte uit uitgaande
ventilatielucht gebruiken voor
voorverwarmen ingaande ventilatielucht
bij gebalanceerd ventilatiesysteem.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

9

Omschrij ving maatregel

Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd
voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Veegschakeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Verlichting wordt handmatig geschakeld per ruimte.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

10

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Langwerpige fluorescentielamp (TL5) en adapter toepassen in bestaande
armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn
aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.
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b) Hoogrendementsketel HR100 is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

11

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Led-lamp toepassen
in bestaande armatuur.

b) PL-lamp (traditionele
spaarlamp) toepassen in
bestaande armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Halogeenlamp is
aanwezig.

b en c) Gloeilamp is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

12

Omschrij ving maatregel

Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen zodat verlichting alleen
brandt als het donker is, en per nacht minimaal 6 uur uit is of alleen bij beweging
brandt.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Bewegingsensor en
schemerschakelaar en
tijdschakelklok
toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a en b) Schemerschakelaar of tijdschakelklok
ontbreekt bij overige buitenverlichting.

Technische randvoorwaarden

a) Snelstartende
lampen.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a en b) Zelfstandig moment: Ja, indien minimaal 50
armaturen aanwezig zijn.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

13

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Led-lamp
toepassen in
bestaande
armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a en b) Halogeenlamp is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.
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c) Led-lamp toepassen in
bestaande armatuur.

Verwijderd: B

b) Schemerschakelaar en
tijdschakelaar toepassen.

c) Schemerschakelaar en
tijdschakelaar toepassen.

c) Automatische aan- en
uitschakeling ontbreekt bij
reclameverlichting
(verlichting is ’s nachts
aan).

b en c) N.v.t.

b) Natriumlamp
toepassen in
bestaande
armatuur.

c Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

c)
Metaalhalogenidel
amp toepassen in
bestaande
armatuur.

d) Natriumlamp
toepassen in
bestaande
armatuur.

c en d) Hoge druk kwiklamp is
aanwezig.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

14

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Led-lamp in
bestaaande armatuur
toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a en b) Gloeilamp is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

15

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Gasgestookte hoogrendements- (HR-) boiler toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele gasgestookte boiler is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Condensafvoer is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja, indien bruto vloeroppervlakte meer is dan 10.000 m2 .
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Persluchtinstallatie
16
Nullasturen persluchtcompressor beperken.

b) Armatuur met
langwerpige
fluorescentielamp (TL5)
toepassen.

c) Led-lamp in bestaande
armatuur toepassen.

c) Halogeenlamp is
aanwezig.

Persluchtcompressor met frequentie- of toerenregeling toepassen.
Compressor heeft vollast/nullast- of vollast/nullast/uitschakeling.

Technische randvoorwaarden

Bij meerdere compressoren uitvoeren bij leidende compressor en rest op basis
van aan/uitschakeling.

Economische randvoorwaarden

Aantal nullasturen is minimaal 1.100 uur per jaar (ter indicatie: 4 uur per
werkdag).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Persluchtinstallatie
17
Energiezuinig perslucht maken door koude lucht te gebruiken.
a) Koude buitenlucht gebruiken.
b) Binnenlucht uit onverwarmde ruimte
gebruiken.
Compressor zuigt door zichzelf opgewarmde warme lucht of warme
proceslucht aan.
a) Opening in gevel is mogelijk
b) N.v.t.
binnen een afstand van 3 meter.

Economische randvoorwaarden

Vermogen compressor (in kW) vermenigvuldigd met aantal equivalenten van
vollasturen (in uur per jaar) is minimaal 50.000 (kWh per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Persluchtinstallatie
18
Warmte van persluchtcompressoren nuttig gebruiken.
Warmte gebruiken voor ruimteverwar ming.
Warmte van compressor wordt naar buiten afgevoerd.
N.v.t.
Aantal equivalenten van vollasturen is minimaal 1.400 uur per stookseizoen
(ter indicatie: 10 uur per werkdag in stookseizoen) indien het jaarlijks
aardgasverbruik minder is dan 170.000 m3, anders is het aantal equivalenten
van vollasturen minimaal 2.200 uur per stookseizoen
Afstand tot te verwarmen ruimte is minder dan 3 meter.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[16] Nullasturen persluchtcompressor beperken.
N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

19

Omschrij ving maatregel

Persluchtgebruik bij blazen verminderen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

HR-blaaspistool of blaasmondje met nozzle met laag verbruik toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Blaaspistool ouder dan 10 jaar of blaasmondje zonder nozzle is aanwezig.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd blaaspistool of blaasmondje is minimaal 250 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Persluchtinstallatie
20
Onnodig aanstaan persluchtsysteem voorkomen.
a) Bij drukvat groepsafsluiter en
b) Schakelklok met overwerktimer
schakelklok toepassen.
toepassen.
Schroef- of zuigercompressor kan alleen handmatig worden uitgeschakeld.
N.v.t.
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Economische randvoorwaarden

a) Vermogen van compressor (in kW)
vermenigvuldigd met aantal
equivalenten van vollasturen per jaar
(in uur per jaar) is minimaal 15.000
(kWh per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregelen
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

b) Vermogen van compressor (in kW)
vermenigvuldigd met aantal
equivalenten van vollasturen per jaar
(in uur per jaar) is minimaal 9.500
(kWh per jaar).

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
21
Stoom als medium voor ruimteverwar ming vervangen.
a)
b) Warmtepomp
c) Direct
d)
Hoogrendeme
met radiatoren
gasgestookte
Hoogrendementske
ntsketel
en/of indirecte
Hoogrendementstel HR107 met
HR107 met
luchtverhitters
(HR-) luchtverhitter
luchtbehandelingsk
radiatoren
toepassen.
toepassen.
ast toepassen.
en/of indirecte
luchtverhitters
toepassen.
Stoomketel met stoomluchtverhitters zijn aanwezig, of stoomketel met
stoom/water war mtewisselaar en radiatoren zijn aanwezig.
a)
b) N.v.t.
c en d) Rookgasafvoer is mogelijk.
Rookgasafvoe
r is mogelijk.
Benodigde vermogen voor ruimteverwarming (in kW) vermenigvuldig d met
bedrijfstijd (in uur per jaar) is minimaal 200.000 (kWth e rmis c h h per jaar).
a)
b) Aansluitpunt van
c en d) Aansluitpunt voor gas is aanwezig
Aansluitpunt
voldoende
binnen 50 meter van te verwarmen ruimte.
voor gas is
vermogen voor
aanwezig
elektriciteit is
binnen een
aanwezig binnen
afstand van
een afstand van 50
50 meter van
meter van te
te verwarmen
verwarmen ruimte.
ruimte.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja, indien stoomketel óf stoomruimteverwarmingsinstallatie
wordt vervangen.
N.v.t.
N.v.t.
Stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie
22
Warmteverlies stoominstallatie beperken.
Isolatie aanbrengen om stoom- en condensaatleidingen en -appendages.
Isolatie om leidingen en/of appendages ontbreekt of is beschadigd.
Bij stoomgebruikers zijn machinedelen soms bewust ongeïsoleerd om juiste
stoomcondities in het productieproces te kunnen garanderen. Isoleer deze
machines niet indien leverancier een goede werking van het proces niet meer
garandeert.
Bedrijfstijd van stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
23
Warmte uit spuiwater stoomketel nuttig gebruiken.
a) Ontspanningsvat toepassen waarin
b) Warmtewisselaar toepassen.
spuiwater in druk wordt verlaagd.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Warmteterug winsysteem ontbreekt voor spuiwater.
N.v.t.
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Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?

Alternatieve erkende maatregelen

Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel

Vermogen stoominstallatie (in MW) vermenigvuldigd met bedrijfstijd (in uur per
jaar) is minimaal 4.500 (MWth e rmis c h h per jaar).
Minimaal 50% van voedingwater bestaat uit vers suppletiewater .
a) Stoomvrager is aanwezig die met
b) Warmtevrager is aanwezig die met
discontinue aanbod van
discontinue aanbod van warmte uit
ontspanningsstoom kan worden gevoed
spuiwater kan worden gevoed (veelal
(veelal de ontgasser).
suppletiewater).
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[24] Condensaat of condensaatwarmte nuttig gebruiken.
N.v.t.
Stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie
24
Condensaat of condensaatwar mte nuttig gebruiken.
a) Ontspanningsvat
b) Retourleiding naar
toepassen waarin
ontgasser van
condensaat in druk wordt
stoomketel toepassen
verlaagd (naar
voor condensaat .
atmosferische druk).
Warmteterug winsysteem ontbreekt voor condensaat.

c) Warmtewisselaar
toepassen.

a en b) Condensaat mag niet verontreinigd zijn.
c) N.v.t.
Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja, indien of stoomgebruiker (waarbij het condensaat verloren
gaat) wordt gemodificeerd, of stoom- en condensaatleidingnet voor meer dan 50%
wordt gewijzigd.
[25] Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken.
[26] Energiezuinig stoom maken door voorwarmen van verbrandingslucht voor
ventilatorbrander.
N.v.t.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
25
Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken.
a) Economizer toepassen
b) Rookgascondensor
c) Luvo
(bijvoorbeeld voor
toepassen (bijvoorbeeld
(luchtvoorverwarmer)
voorwarmen van
voor voorverwarmen van
toepassen.
voedingswater).
suppletiewater).
Warmteterug winsysteem ontbreekt voor rookgassen.
Er is rondom stoomketel en in rookgaskanaal minimaal 2 meter vrije ruimte om een
warmteterug winsysteem in te bouwen.
Jaarlijks aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3.
Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
26
Energiezuinig stoom maken door voorwarmen van verbrandingslucht voor
ventilatorbrander.
Verticale luchtkoker vanaf plafond ketelhuis tot nabij luchtaanzuigopening van
brander toepassen.
Brander zuigt koudere lucht aan uit directe omgeving op een hoogte van minder
dan 1 meter vanaf vloer.
Brander moet geschikt zijn voor hogere verbrandingsluchttemperatuur en geringe
toename van luchtweerstand.
Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.
Temperatuur nabij plafond is minimaal 10°C hoger dan temperatuur nabij brander.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[25]: Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken.
N.v.t.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
27
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Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Luchtovermaat stoomketel beperken.
a) Automatische regeling luchtovermaat
b) Automatische regeling luchtovermaat
op basis van temperatuurcorrectie
op basis van zuurstofcorrectie
toepassen.
toepassen.
Automatische regeling luchtovermaat ontbreekt.
a) Gasgestookte stoomketel is
b) Stoomketel is aanwezig die wordt
aanwezig.
bijgestookt met biogas of een andere
brandstof (niet zijnde aardgas).
N.v.t.
Vermogen stoominstallatie (in MW) vermenigvuldigd met bedrijfstijd (in uur per jaar)
is minimaal 1.500 (MWth e rmis c h h per jaar).
a) Verbrandingsluchttemperatuur
b) N.v.t.
varieert met meer dan 35°C.
Zelfstandig moment: Ja, indien bedrijfstijd stoominstallatie meer is dan 2.000 uur per
jaar.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
28
Energiezuinige aardgasgestookte ventilatorbrander toepassen bij
stoominstallatie.
Brander met modulerende regeling op basis van druksensor toepassen.
Brander met hoog/laagregeling is aanwezig.
N.v.t.
Vermogen brander is meer dan 250 kW.
Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Bereiden van voedingsmiddelen
29
Het debiet van afzuigsystemen in grootkeukens beperken.
Rook- of dampdetectieapparatuur in combinatie met meet- en regelapparatuur van
de afzuiginstallatie.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

In werking hebben van een koelinstallatie
30
Onnodig branden van verlichting in koel- en vriescel voorkomen.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

In werking hebben van een koelinstallatie
31
Beperken van isolatie van verdamper door ijsvorming.
a) Automatische ventilatieb) Automatische ventilatie-ontdooiing
ontdooiing middels heetgasregeling middels elektrisch verwarmingselement
toepassen.
toepassen.
Regeling voor ventilatieontdooiing en/of ontdooibeëindigingsthermostaat
ontbreekt.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Meet- en regelapparatuur van de afzuiginstallatie ontbreekt.
Motoren zijn geschikt om frequentie te schakelen.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Deurschakeling of bewegingsmelder toepassen.
Deurschakeling en bewegingsmelder ontbreken.
N.v.t.
Geïnstalleerd vermogen verlichting in koel- en vriescel is minimaal 250 Watt.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

In werking hebben van een koelinstallatie
32
Energiezuinige lampen in koelcel toepassen.
a) Armatuur met langwerpige
b) Armatuur met LED lamp toepassen.
hoogfrequent fluorescentie lamp (TL5)
toepassen.
Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL8) zijn
aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

In werking hebben van een koelinstallatie
33
Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel beperken.
Deurschakeling celprogramma toepassen die de koeling onderbreekt.
Deurschakeling ontbreekt.
Sensoren zijn aanwezig om koeling te onderbreken.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel

Liftinstallatie

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment
of natuurlij k moment?

34
Energieverbruik voor verlichting en ventilatie voorkomen indien lift niet in gebruik.
a) Stand-by schakeling op liftbesturing
b) Aanwezigheidsdetectie van
toepassen.
personen toepassen.
Verlichting en ventilatie cabine zijn continue in gebruik.

Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel

Liftinstallatie

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment
of natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

35
Geïnstalleerd vermogen verlichting liftcabine beperken.
a) LED-lamp toepassen.
b) Spaarlamp toepassen

Type maatregel
Nummer maatregel

N.v.t.
N.v.t.
a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

b) Zelfstandig moment: Ja, indien
jaarlijks elektriciteitsverbruik minder is
dan 50.000 kWh.
Natuurlijk moment: Ja..

Gloeilamp of halogeenlamp is aanwezig.
N.v.t.
Jaarlijks elektriciteitsverbruik is minder dan 50.000 kWh.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Serverruimten
36
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Omschrij ving maatregel

Inzet van fysieke servers in serverruimte beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Meerdere gevirtualiseerde servers werken op een minder aantal fysieke servers.

Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Geen gevirtualiseerde omgeving aanwezig.
N.v.t.

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten
opzichte van
uitgangssituatie

37
Vrije koeling in serverruimte toepassen om bedrijfstijd van koelmachine te beperken.
a) Direct vrije luchtkoeling
b) Verdampingskoeler(s),
c) Verdampingskoeler(s),
toepassen inclusief
adiabatische of hybride
adiabatische of hybride
compartimenteren en backup
koeler(s) via (vorstbestendige)
koeler(s) via (vorstbestendige)
door koelmachine toepassen.
bypass toepassen.
bypass toepassen inclusief
compartimenteren en plaatsen
van zaalkoelers die werken op
hogere temperaturen.
a) Airconditioning of DXb en c) Compressiekoelmachine verzorgt de volledige koeling.
(directe expansie) koeling
b) De koelmachine en de
c) Compressiekoelmachine
met seizoensgemiddelde
zaalkoelers zijn geschikt om
met seizoensgemiddelde COP
COP van maximaal 2,5 is
met hogere temperaturen te
van maximaal 2,5 is aanwezig.
aanwezig.
werken.
Temperatuur in koelsysteem
Temperatuur in koelsysteem
Compressiekoelmachine met
en buitenklimaat maken
en buitenklimaat maken
seizoensgemiddelde COP van
minimaal 50% vrije koeling
minimaal 95% vrije koeling
maximaal 4 is aanwezig.
mogelijk.
mogelijk.
Temperatuur in koelsysteem en
buitenklimaat maken minimaal
50% vrije koeling mogelijk.
Bouwkundig moet het mogelijk zijn, bijvoorbeeld het dak moet het gewicht van het systeem voor
vrije koeling kunnen dragen, en er moet ruimte zijn voor luchtkanalen en overige installaties.

Uitgangssituatie op basis
van een referentietechniek

Technische
randvoorwaarden
Economische
randvoorwaarden
Toepasbaar op een
zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende
maatregelen.
Bij zondere
omstandigheden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.
a en b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

c) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

38
Energiezuinige koelmachine voor koeling serverruimte toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Airconditioning of direct
b) Computer Room Air
expansie- (DX)
Conditioner (CRAC)
koelmachine met
met
seizoensgemiddelde COP
seizoensgemiddelde
van minimaal 5,5 met
COP van minimaal 5,5
rackkoeling toepassen.
toepassen.
a) Airconditioning of direct
b) CRAC met
expansie- (DX)
seizoensgemiddelde
koelmachine met
COP van maximaal 3 is
seizoensgemiddelde COP
aanwezig.
van maximaal 2,3 is
aanwezig.
N.v.t.
a en b) Jaarlijks elektriciteitsverbruik is minder dan
50.000 kWh.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld
vermogen van minimaal 5 kW.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

637

c)
Compressiekoelmachin
e met
seizoensgemiddelde
COP van minimaal 5,5
toepassen.
c)
Compressiekoelmachin
e met
seizoensgemiddelde
COP van maximaal 3
is aanwezig.
c) Het gaat om
serverruimten met een
opgesteld vermogen
van minimaal 5 kW

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

39
Met hogere koeltemperatuur in serverruimte werken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Volledig gescheiden koude- en warme gangen (compartimenteren) en
blindplaten op ongebruikte posities in racks toepassen.
Warme en koude gangen en blindplaten zijn afwezig.

Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van 5 kW

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Serverruimten
40
Toerental van ventilatoren in zaalkoelers (CRAH’s) in serverruimte beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Toerenregeling (sensoren en
b) In nieuwe zaalkoelers (CRAH’s)
actuatoren) toepassen op bestaande
ventilatoren met toerenregeling
ventilatoren.
toepassen.
Toerentalgeregelde ventilatoren zijn afwezig.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Er moet ruimte zijn om racks met servers zodanig op te stellen dat warme en
koude gangen zijn te realiseren.
ICT-apparatuur in racks moet aan één zijde van apparatuur lucht aanzuigen.

N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van 5 kW

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

41
Inzet van servers in serverruimte afstemmen op de vraag.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Powermanagement op servers toepassen.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

De CPU (central processing unit) draait continue op maximale snelheid.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van 5 kW

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

42
Energiezuinige uninterrupted power system (UPS) in serverruimte toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Efficiënt UPS-systeem (met dubbele conversie is 96% of hoger) toepassen.

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Informatie- en communicatietechnologie

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

43
Pas energiezuinig printen en/of kopiëren op de werkplek toe.

Inefficiënte UPS (dubbele conversie efficiëntie in deellast is maximaal 92%) is
aanwezig.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van 5 kW
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Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Centraal printen en kopiëren.

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Informatie- en communicatietechnologie

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

44
Energiezuinige ICT op de werkplek toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Desktop die voldoet aan
Energy Star specificatie
toepassen.

b) Laptop die voldoet
aan Energy Star
specificatie toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Desktop zonder Energy
Star specificatie.

b) Laptop zonder
Energy Star
specificatie.

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Minimaal 10 lokale printers zijn aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
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c) Beeldscherm die
voldoet aan Energy
Star specificatie
toepassen.
c) Beeldscherm zonder
Energy Star
specificatie.

6. Com merciële datacenters
Bedrijven met activiteiten voor transport, bewerking en opslag van data door het extern beschikbaar
stellen van serverruimten en ICT-apparatuur. Ter indicatie de SBI-codes die voor de indeling van deze
bedrijven veelal w orden gebruikt: 61, 62, 63.
In deze bedrijf stak zijn erkende maatregelen aangemerkt voor de in tabel 6 genoemde activiteiten en
typen maatregelen. Dit zijn erkende maatregelen die betrekking hebben op het energieverbruik van
het proces (servers en koeling/ventilatie daarvan). Ook voor het kantoor, wanner deze samen met het
datacenter één inrichting vormt, is een aantal maatregelen opgenomen. Ten opzicht van de
besparingen die in de datacenter zelf kunnen worden gerealiseerd, gaat het om kleine besparingen.
Maatregelen
Tabel 6. Erkende maatregelen voor energiebesparing voor commerciële datacenters
Type maatregelen

nummers

Gebouwschil

7

Ruimtever war ming

10

Ruimte- en buitenverlichting

12-15

Faciliteiten

4

Informatie- en communicatietechnologie

16

Verwijderd: 5.

Verwijderd: ¶
Voor eventuele kantoren die behoren
bij de datacenters gelden nog geen
erkende maatregelen. Bij de
aanstaande aanvulling van de bijlage
bij de Activiteitenregeling zal worden
bezien in hoeverre de in deze bijlage
gepubliceerde kantorenlijst ook van
toepassing kan worden verklaard op
datacenters die tevens enkele
kantoorruimten hebben. Tevens zal dan
bezien worden of de voorziene
aanvulling van de kantorenlijst die op
dat moment gepubliceerd wordt ook
van toepassing is voor de kantoren die
als bijgebouw behoren bij datacenters.¶
Verwijderd: 5.

Activiteit
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

8, 9, 11

In werking hebben van een koelinstallatie

1-3, 5,6

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

1

Omschrij ving maatregel

Met hogere koeltemperatuur werken door warme en koude lucht in zaal te
scheiden.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Volledig gescheiden koude- en warme gangen toepassen (compartimenteren).

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Warme en koude gangen zijn afwezig.

Technische randvoorwaarden

Er moet ruimte zijn om racks met servers zodanig op te stellen dat warme en
koude gangen zijn te realiseren.
ICT-apparatuur in racks moet aan één zijde van apparatuur lucht aanzuigen.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen.

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

2

Omschrij ving maatregel

Met hogere koeltemperatuur werken door menging van warme en koude lucht bij
ongebruikte posities in racks te voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Blindplaten toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Blindplaten zijn afwezig.
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Verwijderd: Aangewezen e

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen.

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

3

Omschrij ving maatregel

Toerental van ventilatoren in zaalkoelers (CRAH’s) beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Toerenregeling (sensoren en
actuatoren) toepassen op bestaande
ventilatoren.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Toerentalgeregelde ventilatoren zijn afwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen.

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Faciliteiten

Nummer maatregel

4

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige UPS toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Efficiënt UPS-systeem (efficiëntie, bij dubbele conversie, is 96% of hoger)
toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Inefficiënte UPS (efficiëntie in deellast is maximaal 91%) is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen.

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

5

Omschrij ving maatregel

Hogere koeltemperaturen realiseren om efficiëntie van compressiekoelmachine
te verhogen en om meer gebruik te maken van vrije koeling (beneden 12/13°C
buitenluchttemperatuur).

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Zaalkoelers met hogetemperatuurkoeling (ter indicatie: koelwater is minimaal
18°C).

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Zaalkoelers met lagetemperatuur koeling (ter indicatie: koelwater is maximaal
12°C).
Seizoensgemiddelde COP van bestaande compressiekoelmachine is maximaal
3,5 bij groot datacenter en maximaal 5,0 bij klein datacenter.

Technische randvoorwaarden

Gescheiden koude en warme gangen met vrije koeling zijn aanwezig.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.
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b) In nieuwe zaalkoelers (CRAH’s)
ventilatoren met toerenregeling
toepassen.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen.

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

6

Omschrij ving maatregel

Vrije koeling toepassen om bedrijfstijd van compressiekoelmachine te
beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Droge koeler(s)
via bypass
toepassen.

b)
Verdampingskoel
er(s) via bypass
toepassen.

a) en b) Als zaalkoelers met water of
een ander niet-vorstbestendig
koelmiddel werken, dan vrije koeling
in een gescheiden vorstbestendig
circuit opnemen en
platenwar mtewisselaar en pomp
opnemen zodat koelers
vorstbestendig kunnen opereren.

c) Kunststof
kruisstroomwar m
tewisselaar en
verdampingskoel
er aan
buitenzijde
toepassen
(indirecte
lucht/luchtkoelin
g).

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Compressiekoelmachine verzorgt de volledige koeling.

Technische randvoorwaarden

Gescheiden
Bouwkundig
het systeem
luchtkanalen

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a en b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen.

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Klein
datacenter met
compressiekoelm
achine met
seizoensgemiddel
de COP van
maximaal 2,0.
Temperatuur in
koelsysteem en
buitenklimaat
moeten minimaal
40% vrije koeling
mogelijk maken.
Bijvoorbeeld in De
Bilt kan bij
gekoeldwatertem
peratuur naar de
zaalkoelers van
minimaal 13°C bij
buitenluchttemperaturen
lager dan 8°C
40% van het jaar
vrij gekoeld
worden.

b)
Compressiekoel
machine met
seizoensgemidde
lde COP van
maximaal 2,5.
Temperatuur in
koelsysteem en
buitenklimaat
moeten minimaal
80% vrije koeling
mogelijk maken.
Bijvoorbeeld in
De Bilt kan bij
gekoeldwatertem
peratuur naar de
zaalkoelers van
minimaal 18°C bij
buitenluchtnatteboltemperat
uren van
maximaal 13°C
80% van het jaar
vrij gekoeld
worden.

d) Open
koelsysteem (directe
vrije luchtkoeling)
met additionele
indirecte
adiabatische koeler
toepassen.

c en d) Compressiekoelmachine met
seizoensgemiddelde COP van
maximaal 3,0.
Temperatuur in koude gang moet
nagenoeg altijd vrije koeling mogelijk
maken.
Flexibele operatie van temperatuur en
vochtigheid is mogelijk binnen de
grenzen van ASHRAE recommended
envelope en SLA’s.

koude en warme gangen.
moet het mogelijk zijn, bijvoorbeeld het dak moet het gewicht van
voor vrije koeling kunnen dragen, en er moet ruimte zijn voor
en overige installaties.

c en d) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Gebouwschil
7
Kantoor: Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.
Spouwmuur isoleren.
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Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Isolatie in spouwmuur ontbreekt.
Gebouw wordt verwarmd, of verwarmd en gekoeld.
N.v.t.
Kantoorruimte is met behulp van een stookinstallatie verwarmd.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
8
Kantoor: Aanvoertemperatuur CV-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.
Weersafhankelijke regeling toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Weersafhankelijke regeling ontbreekt op een cv-groep met
hogetemperatuurverwarming .
Weersafhankelijke regeling toepassen op groep indien dit op ketel onmogelijk
is i.v.m. warmtapwatervoorziening.
Kantoorruimte is met behulp van een stookinstallatie verwarmd.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
9
Kantoor: Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en
interne warmtelast.
Optimaliserende regeling toepassen.
Optimaliserende regeling ontbreekt.
N.v.t.
Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.
Kantoorruimte is met behulp van een stookinstallatie verwarmd.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Ruimtever war ming
10
Kantoor: Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken in
onverwarmde ruimten.
Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages.
Isolatie om leidingen en appendages ontbreekt.

Economische randvoorwaarden

Als fabrikant voorschrijft dat vocht en warmte weg moet kunnen in verband
met garantie, dan hier rekening mee houden bij keuze isolatiemateriaal.
Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.
Bedrijfstijd van installatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal
1.250 uur per jaar (ter indicatie: een standaard stookseizoen).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
11
Kantoor: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.
Hoogrendementsketel HR107 toepassen.
a) Conventioneelrendements- (CR-)
of verbeterdrendements- (VR-) ketel
is aanwezig voor basislast
(bedrijfstijd is meer dan 500 uur per
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b) Hoogrendementsketel HR100 is
aanwezig voor basislast (bedr ijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).

Technische randvoorwaarden

Economische randvoorwaarden

jaar).
Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C.
Hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of
hogetemperatuurstralingspanelen) verhinderen dat soms.
Condensafvoer is mogelijk.
Beperkte isolatie is aanwezig (ter indicatie: minder dan 40 mm isolatie of
bouwjaar van 1975 of eerder).
Kantoorruimte is met behulp van een stookinstallatie verwarmd.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

a) Zelfstandig moment: Ja.
b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Ruimte- en buitenverlichting
12
Kantoor: Onnodig branden van ruimteverlichting in pauzes en buiten
bedrijfstijd voorkomen.
Veegschakeling toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Verlichting wordt handmatig geschakeld per ruimte.

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
Jaarlijks elektriciteitsverbruik is minder dan 10 mln. kWh.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen

Ruimte- en buitenverlichting
13
Kantoor: Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.
Langwerpige fluorescentielamp (TL5) en adapter toepassen in bestaande
armatuur.
 Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn
aanwezig.
N.v.t.
Jaarlijks elektriciteitsverbruik is minder dan 10 mln. kWh.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Bij zondere omstandigheden

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Ruimte- en buitenverlichting
14
Kantoor: Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen zodat verlichting
alleen brandt als het donker is, en per nacht minimaal 6 uur uit is of alleen bij
beweging brandt.
Schemerschakelaar en tijdschakelaar toepassen.
 Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt bij reclameverlichting
(verlichting is ’s nachts aan).
N.v.t.
N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Ruimte- en buitenverlichting
15
Kantoor: Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.
a) Led-lamp
b) Natriumlamp
c)
d) Natriumlamp
toepassen in
toepassen in
Metaalhalogenid
toepassen in
bestaande
bestaande
elamp toepassen
bestaande
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armatuur.

armatuur.

in bestaande
armatuur.
armatuur.
c en d) Hoge druk kwiklamp is
aanwezig.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

a en b) Halogeenlamp is aanwezig.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a en b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel

Informatie- en communicatietechnologie

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

16
Energiezuinige ICT op de werkplek toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

a) Desktop die voldoet
aan Energy Star
specificatie toepassen.
a) Desktop zonder
Energy Star specificatie.
N.v.t.
N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

N.v.t.
a en b) N.v.t.
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c) Jaarlijks
elektriciteitsverbr
uik is minder dan
10 mln. kWh.
c) Zelfstandig
moment: Ja.
Natuurlijk
moment: Ja.

b) Laptop die voldoet
aan Energy Star
specificatie toepassen.
b) Laptop zonder
Energy Star specificatie.

d) N.v.t.

d) Zelfstandig
moment: Ja,
indien jaarlijks
elektriciteitsverbr
uik minder is dan
10 mln. kWh.
Natuurlijk
moment: Ja.

c) Beeldscherm die
voldoet aan Energy Star
specificatie toepassen.
c) Beeldscherm zonder
Energy Star specificatie.

7. Rubber- en kunststofindustrie
Bedrijven w aar overwegend producten van kunststof- en/of rubber worden verwerkt en/of vervaardigd.
Het gaat om het bew erken en/of verwerken van polyesterhars, thermoplasten, schuimen/expanderen
van kunststof en/of rubberverwerking inclusief de recycling van rubber en kunststof. Activiteiten met
betrekking tot het mengen, malen, blazen, kalanderen, extruderen en vulkaniseren zijn ook
kenmerkend. Ter indicatie de SBI-code die voor de indeling van deze bedrijven veelal w ordt gebruikt:
22.
In deze bedrijf stak zijn erkende maatregelen aangemerkt voor de in tabel 7 genoemde activiteiten en
typen maatregelen.

Verwijderd: 5.

Type maatregelen

Nummers

Gebouwschil

1

Ruimteventilatie

2

Verwijderd: Voor faciliteiten (zoals
ICT, productkoeling en
grootkeuken/kantine) die met name in
kantoorgebouwen plaatsvinden zijn nog
geen erkende maatregelen
opgenomen. Voor deze ‘typen
maatregelen’ en ‘activiteiten’ blijft artikel
2.15 van het Activiteitenbesluit gelden.
In een later stadium kunnen hiervoor
alsnog erkende maatregelen worden
opgenomen.

Ruimtever war ming

6,7,27

Verwijderd: ¶

Ruimte- en buitenverlichting

9-18

Verwijderd: 5.

Faciliteiten

19, 20, 21, 36

Verwijderd: Aangewezen e

Persluchtinstallatie

22-25

Verwijderd: 4,

Stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie

28, 30

Informatie- en communicatietechnologie
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Maatregelen
Tabel 7. Erkende maatregelen voor energiebesparing in de rubber- en kunststofindustrie

Verwijderd: -25,28
Verwijderd: ,30,

Activiteiten
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

3 - 5,8,19,26,29,31-34

In werking hebben van een koelinstallatie

37,38

Verwerken van rubber of thermoplastisch kunststof

35,39,40

Wegen of mengen van rubbercompounds of verwerken van rubber

41,42

Type maatregel

Gebouwschil

Nummer maatregel

1

Omschrij ving maatregel

Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Spouwmuur isoleren.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie in spouwmuur ontbreekt.
Gebouw wordt verwarmd, of ver warmd en gekoeld.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

2

3
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Verwijderd: ,

Verwijderd: 2

Omschrij ving maatregel

Onnodig aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Tijdschakelaar (met of zonder
overwerktimer) toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

3

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en
interne warmtelast.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Optimaliserende regeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Optimaliserende regeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

4

Omschrij ving maatregel

Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Weersafhankelijke regeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Weersafhankelijke regeling ontbreekt op een cv-groep met
hogetemperatuurverwarming .

Technische randvoorwaarden

Weersafhankelijke regeling toepassen op groep indien dit op ketel onmogelijk is
i.v.m. warmtapwatervoorziening.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

5

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Hoogrendementsketel HR107 toepassen.
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b) Tijdschakelaar met
weekendschakeling (met of zonder
overwerktimer) toepassen.

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Conventioneelrendements- (CR-)
of verbeterdrendements- (VR-) ketel
is aanwezig voor basislast
(bedrijfstijd is meer dan 500 uur per
jaar).

b) Hoogrendementsketel HR100 is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).

Technische randvoorwaarden

Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C.
Hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of
hogetemperatuurstralingspanelen) verhinderen dat soms.
Condensafvoer is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

Beperkte isolatie is aanwezig (ter indicatie: minder dan 40 mm isolatie of
bouwjaar van 1975 of eerder).
b) Aardgasverbruik is minder dan
170.000 m3 per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment: Ja, indien
aardgasverbruik minder is dan
170.000 m3 per jaar.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

6

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Warmte in hoge hal actief verdelen naar werkplekken met
warmtevraag om verwarming met aardgas te beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Ondersteuningsventilator toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Voorziening voor luchtcirculatie ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Geen vervuilende gassen (zoals las- en lijmdampen) aanwezig.
Kraanbaan en ondersteuningsventilator hinderen elkaar niet.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.
Temperatuur boven in hal is minimaal 4°C hoger dan temperatuur op
werkniveau.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[8] Bedrijfshal: Energiezuinige warmteopwekking toepassen in slecht
geïsoleerde of half open hal.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

7

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Temperatuur per ruimte naregelen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Thermostatische radiatorkranen of ruimtethermostaten toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Individuele naregeling per ruimte ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.
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b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

8

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Energiezuinige warmteopwekking toepassen in slecht geïsoleerde of
half open hal.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Gasgestookte donkere stralers toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele luchtverhitter is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Rookgasafvoer is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

9

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Langwerpige
fluorescentielamp (TL5)
en adapter toepassen in
bestaande armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn
aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

a) N.v.t.

3

b) Armaturen met
langwerpige
fluorescentielampen
(TL5) toepassen.

b) Aantal branduren is
minimaal 2.500 uur per
jaar.

c) Armaturen met ledlampen toepassen.

c) Aantal branduren is
minimaal 2.500 uur per
jaar.
Geïnstalleerd vermogen
van verlichting neemt
door toepassen van ledlampen minimaal 50% af
bij voldoende
lichtopbrengst.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment:
Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

10

Omschrij ving maatregel

Kantoor: Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) PL-lamp (traditionele spaarlamp)
toepassen in bestaande armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a en b) Gloeilamp is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.
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b en c) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

b) Halogeenlamp toepassen in
bestaande armatuur.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

11

Omschrij ving maatregel

< vervallen >

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

< vervallen >

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

< vervallen >

Technische randvoorwaarden

< vervallen >

Economische randvoorwaarden

< vervallen >

Verwijderd: Conventionele armaturen
met langwerpige fluorescentielampen
(TL) zijn aanwezig.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

< vervallen >

Verwijderd: N.v.t.

Alternatieve erkende maatregelen

< vervallen >

Verwijderd: Aantal branduren is
minimaal 2.500 uur per jaar.

Bij zondere omstandigheden

< vervallen >

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

12

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Binnenverlichting automatisch verminderen op basis van
daglichttoetreding door ramen en daklichten.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Daglichtafhankelijke regeling voor
dimmen van verlichting toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Daglichtafhankelijke schakeling of -regeling ontbreekt.
a) Hoogfrequente (HF) armaturen
met langwerpige
fluorescentielampen (TL) (niet
retrofit) zijn aanwezig.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Verwijderd: Kantoor: Geïnstalleerd
vermogen binnenverlichting beperken.
Verwijderd: a) Armaturen met
langwerpige fluorescentielampen (TL5)
toepassen. ¶
b) Armaturen met led-lampen
toepassen.

Verwijderd: Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
Verwijderd: N.v.t.

b) Daglichtafhankelijke regeling voor
dimmen van verlichting toepassen.

b) Conventionele armaturen met
langwerpige fluorescentielampen (TL)
zijn aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Verlichting is apart schakelbaar langs ramen en/of onder daglichtopening en.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal 0,7 kW.
Daglichtoppervlak in dak is minimaal 10% van dakoppervlak of
daglichtoppervlak in gevel is minimaal 30% van vloeroppervlak.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

13

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten
bedrijfstijd voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Veegschakeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Verlichting wordt handmatig geschakeld per (deel van de) ruimte.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.
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Verwijderd: In gebouwen met
minimaal energielabel C dan wel in
nieuwbouw met een bouwjaar van 2003
of daarna en die derhalve aan de EPCeisen van 2003 voldoen, wordt geacht
deze maatregel reeds te zijn genomen.
Verwijderd: a

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per veegschakeling is minimaal 18 kW.
Per veegschakeling zijn maximaal 12 aanpassingen nodig om te voorkomen dat
apparatuur onbedoeld wordt uitgeschakeld.
Verlichting kan minimaal 1 uur per dag extra uitgeschakeld worden.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

14

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Vermogen conventionele verlichting met langwerpige
fluorescentielampen (TL) verlagen door spanningsverlaging.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Spanningsverlagingstoestel toepassen dat spanning verlaagt naar 207 tot 210
Volt.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Spanningsverlagingstoestel ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Aparte verlichtingsgroep is aanwezig.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal 11,5 kW.
Aantal branduren is minimaal 2.500 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

15

Omschrij ving maatregel

Onnodig branden van reclameverlichting voorkomen zodat verlichting alleen
brandt als het donker is, en per nacht minimaal 6 uur uit is.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Schemerschakelaar en tijdschakelaar toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt bij reclameverlichting (verlichting
is ’s nachts aan).

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

16

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Led-lamp
toepassen in
bestaande
armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a en b) Halogeenlamp is aanwezig.
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b) Natriumlamp
toepassen in
bestaande
armatuur.

Verwijderd: B

c)
Metaalhalogenidel
amp toepassen in
bestaande
armatuur.

d) Natriumlamp
toepassen in
bestaande
armatuur.

c en d) Hoge druk kwiklamp is
aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Buitenverlichting

Nummer maatregel

17

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Led-lamp in bestaande
armatuur toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a en b) Gloeilamp is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

18

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Onnodig branden van verlichting in magazijnen en opslagruimten
voorkomen bij wisselend ruimtegebruik.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Aanwezigheidschakeling toepassen

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Aanwezigheidschakeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Verlichting is apart schakelbaar per (deel van de) ruimte.

Economische randvoorwaarden

Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal 0,42 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

19

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Gasgestookte hoogrendements- (HR-) boiler toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Conventionele gasgestookte boiler is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Condensafvoer is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja, indien aardgasverbruik minder is dan 170.000 m per

b) Armatuur met
langwerpige
fluorescentielamp (TL5)
toepassen.

c) Led-lamp toepassen in
bestaande armatuur.

c) Halogeenlamp is
aanwezig.

3

652

moment?

jaar.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In gebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Faciliteiten

Nummer maatregel

20

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige motor toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

IE2-motor met frequentieregeling of IE3-motor toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Motor met vermogen meer dan 7,5 kW en minder dan 375 kW en met
rendementsklasse IE1, IE2 (zonder frequentieregeling) of lager is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Faciliteiten

Nummer maatregel

21

Omschrij ving maatregel

Vollasturen asynchrone elektromotor in productiemachine, -apparatuur of -pomp
beperken door lager toerental.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Frequentieregelaar toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Frequentie- of toerenregelaar ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Variabel toerental is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

a) Aantal deellasturen motor is
minimaal 1.250 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

22

Omschrij ving maatregel

Persluchtverlies verminderen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Persluchtuitblaasappendage met een laminaire luchtstroom of Vortexstroming
toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Appendage ontbreekt of nozzles en blaaspistolen zijn meer dan 10 jaar oud.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Niet toepasbaar voor mobiele installaties met bedrijfstijd minder dan 100 uur per
jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

a) Motor met een vermogen van
maximaal 10 kW is aanwezig.
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b) Motor met een vermogen van meer
dan 10 kW is aanwezig.

b) Aantal deellasturen motor is minimaal
750 uur per jaar.

Verwijderd: Faciliteiten

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

23

Omschrij ving maatregel

Nullasturen persluchtcompressor beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Persluchtcompressor met frequentie- of toerenregeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Vollast/nullast- of vollast/nullast/uitschakeling is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Bij meerdere compressoren uitvoeren bij leidende compressor en rest op basis
van aan/uitschakeling.

Economische randvoorwaarden

Aantal nullasturen is minimaal 1.100 uur per jaar (ter indicatie: 4 uur per
werkdag).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteiten

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

24

Omschrij ving maatregel

Energiezuinig perslucht maken door koude lucht te gebruiken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Koude buitenlucht gebruiken.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Compressor zuigt door zichzelf opgewarmde warme lucht of warme proceslucht
aan.

Verwijderd: Faciliteiten

Verwijderd: Faciliteiten

b) Binnenlucht uit onverwarmde ruimte
gebruiken.

Technische randvoorwaarden
a) Een opening in gevel is mogelijk
binnen een afstand van 3 meter.

b) N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Vermogen van compressor (in kW) vermenigvuldigd met aantal equivalenten
van vollasturen per jaar (in uur) is minimaal 35.000 (kWh).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

25

Omschrij ving maatregel

Warmte van persluchtcompressoren nuttig gebruiken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Warmte gebruiken voor ruimteverwar ming.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Luchtgekoelde compressor is aanwezig.
Warmte van compressor wordt naar buiten afgevoerd.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.
Aantal equivalenten van vollasturen compressor is minimaal 1.400 uur per
stookseizoen (ter indicatie: 10 uur per werkdag in stookseizoen).
Afstand tot te verwarmen ruimte is minder dan 3 meter.

Verwijderd: Faciliteiten

3
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Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

26

Omschrij ving maatregel

Stoom als medium voor ruimteverwar ming vervangen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a)
Hoogrendement
sketel HR107
met radiatoren
en/of indirecte
luchtverhitters
toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Stoomketel met stoomluchtverhitters zijn aanwezig, of stoomketel met
stoom/water war mtewisselaar en radiatoren zijn aanwezig.

Technische randvoorwaarden

a)
Rookgasafvoer
is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

Benodigde vermogen voor ruimteverwarming (in kW) vermenigvuldig d met
bedrijfstijd (in uur per jaar) is minimaal 200.000 (kWth e rmis c h h per jaar).
a) Aansluitpunt
voor gas is
aanwezig binnen
een afstand van
50 meter van te
verwarmen
ruimte.

b) Warmtepomp
met radiatoren
en/of indirecte
luchtverhitters
toepassen.

b) N.v.t.

b) Aansluitpunt
van voldoende
vermogen voor
elektriciteit is
aanwezig binnen
een afstand van
50 meter van te
verwarmen ruimte.

c) Direct
gasgestookte
Hoogrendements(HR-) luchtverhitter
toepassen.

d)
Hoogrendements
ketel HR107 met
luchtbehandeling
skast toepassen.

c en d) Rookgasafvoer is mogelijk.

c en d) Aansluitpunt voor gas is
aanwezig binnen 50 meter van te
verwarmen ruimte.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja, indien stoomketel óf stoomruimteverwarmingsinstallatie
wordt vervangen.

Alternatieve erkende maatregelen

[42] Warmte van folieblazen nuttig gebruiken voor ruimteverwar ming van nabij
gelegen productieruimte of magazijn.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimtever war ming

Nummer maatregel

27

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Warmteverlies via leidingen en -appendages beperken in
onverwarmde ruimten.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Isolatie aanbrengen om leidingen
en appendages.

b) Isolatie aanbrengen om appendages.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Isolatie om leidingen en
appendages ontbreekt.

b) Isolatie om appendages ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Niet toepasbaar bij appendages die dagelijks moeten worden geïnspecteerd.

Economische randvoorwaarden

a) Bedrijfstijd van installatie bij
leidingen is minimaal 2.500 uur per
jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
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b) Bedrijfstijd van installatie bij
appendages is minimaal 3.000 uur per
jaar.

Type maatregelen

Stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie

Nummer maatregel

28

Omschrij ving maatregel

Warmteverlies stoominstallatie beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Isolatie aanbrengen om stoom- en condensaatleidingen en -appendages.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie om leidingen en/of appendages ontbreekt of is beschadigd.

Technische randvoorwaarden

Bij stoomgebruikers zijn machinedelen soms bewust ongeïsoleerd om juiste
stoomcondities in het productieproces te kunnen garanderen. Isoleer deze
machines niet indien leverancier een goede werking van het proces niet meer
garandeert.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd van stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

29

Omschrij ving maatregel

Warmte uit spuiwater stoomketel nuttig gebruiken.

Verwijderd: Faciliteiten

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
a) Ontspanningsvat toepassen
waarin spuiwater in druk wordt
verlaagd.
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Warmteterug winsysteem ontbreekt voor spuiwater.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Vermogen stoominstallatie (in MW) vermenigvuldigd met bedrijfstijd (in uur per
jaar) is minimaal 4.500 (MWth e rmis c h h per jaar).
Minimaal 50% van voedingwater bestaat uit vers suppletiewater .
a) Stoomvrager is aanwezig die met
discontinue aanbod van
ontspanningsstoom kan worden
gevoed (veelal de ontgasser).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[30] Condensaat of condensaatwarmte nuttig gebruiken.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie

Nummer maatregel

30

Omschrij ving maatregel

Condensaat of condensaatwar mte nuttig gebruiken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Ontspanningsvat
toepassen waarin
condensaat in druk
wordt verlaagd (naar
atmosferische druk).

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Warmteterug winsysteem ontbreekt voor condensaat.

Technische randvoorwaarden

a) en b) Condensaat mag niet verontreinigd zijn.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.
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b) Retourleiding naar
ontgasser van stoomketel
toepassen voor
condensaat.

Verwijderd: Faciliteiten

c) Warmtewisselaar
toepassen.

c) N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja, indien of stoomgebruiker (waarbij het condensaat
verloren gaat) wordt gemodificeerd, of stoom- en condensaatleiding net voor
meer dan 50% wordt gewijzigd.

Alternatieve erkende maatregelen

[32] Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken.
[33] Energiezuinig stoom maken door voorwarmen van verbrandingslucht voor
ventilatorbrander.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteiten

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

31

Omschrij ving maatregel

Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Economizer
toepassen
(bijvoorbeeld voor
voorwarmen van
voedingswater).

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Warmteterug winsysteem ontbreekt voor rookgassen.

Technische randvoorwaarden

Er is rondom stoomketel en in rookgaskanaal minimaal 2 meter vrije ruimte om
een warmteterugwinsysteem in te bouwen.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteiten

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

32

Omschrij ving maatregel

Energiezuinig stoom maken door voorwarmen van verbrandingslucht voor
ventilatorbrander.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Verticale luchtkoker vanaf plafond ketelhuis tot nabij luchtaanzuigopening van
brander toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Brander zuigt koudere lucht aan uit directe omgeving op een hoogte van minder
dan 1 meter vanaf vloer.

Technische randvoorwaarden

Brander moet geschikt zijn voor hogere verbrandingsluchttemperatuur en
geringe toename van luchtweerstand.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.
Temperatuur nabij plafond is minimaal 10°C hoger dan temperatuur nabij
brander.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[31]: Warmteterugwinning rookgassen stoomketel

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

33

Omschrij ving maatregel

Luchtovermaat stoomketel beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Automatische regeling
luchtovermaat op basis van
temperatuurcorrectie toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een

Automatische regeling luchtovermaat ontbreekt.
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b) Rookgascondensor
toepassen (bijvoorbeeld
voor voorverwarmen van
suppletiewater).

c) Luvo
(luchtvoorverwarmer)
toepassen.

b) Automatische regeling luchtovermaat
op basis van zuurstofcorrectie toepassen.

referentietechniek

a) Gasgestookte stoomketel is
aanwezig.

b) Stoomketel is aanwezig die wordt
bijgestookt met biogas of een andere
brandstof (niet zijnde aardgas).

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Vermogen stoominstallatie (in MW) vermenigvuldigd met bedrijfstijd (in uur per
jaar) is minimaal 1.500 (MWth e rmis c h h per jaar).
a) Verbrandingsluchttemperatuur
varieert met meer dan 35°C.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja, indien bedrijfstijd stoominstallatie meer is dan 2.000 uur
per jaar.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

34

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige aardgasgestookte ventilatorbrander toepassen bij
stoominstallatie.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Brander met modulerende regeling op basis van druksensor toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Brander met hoog/laagregeling is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Vermogen brander is meer dan 250 kW.
Bedrijfstijd stoominstallatie is minimaal 500 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Verwerken van rubber of thermoplastisch kunststof

Nummer maatregel

35

Omschrij ving maatregel

Luchtdebiet en luchttemperatuur in conventionele droger met elektrische
verwarmde luchtcirculatie ten behoeve van drogen van grondstof voor
spuitgieten of extrusie automatisch regelen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Vochtsensor is aanwezig in de uitgaande drogerlucht.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Vochtsensor ontbreekt in de uitgaande drogerlucht.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd droger is minimaal 2.500 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Faciliteiten

Nummer maatregel

36

Omschrij ving maatregel

Warme lucht van vacuümsysteem nuttig gebruiken voor ruimteverwar ming van
aangrenzende productieruimte of magazijn.
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Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Luchtkanaal met ventilator toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Warmteterug winsysteem ontbreekt voor vacuümsysteem.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd vacuüminstallatie is minimaal 250 uur per stookseizoen.
Bouwtechnisch gezien moet er een directe verbinding mogelijk zijn tussen
productieruimte of magazijn en vacuüminstallatie.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

37

Omschrij ving maatregel

Debiet koelwaterpompen voor spuitgiet- en/of extrusieproces automatisch
regelen op basis van koelwatertemperatuur .

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Pompregeling op centrale pomp
van koelwater voorziening (veelal in
ringleiding) én thermostaat op
retourleiding toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Hoeveelheid koelwater wordt niet geregeld.
a) Centraal koelsysteem is
aanwezig.

b) Klep- of pompregeling én thermostaat
op retourleiding toepassen per machine.

b) Iedere machine heeft eigen koeling.

Technische randvoorwaarden

Er is een gescheiden matrijs- en oliekoelsysteem.

Economische randvoorwaarden

Temperatuurverschil tussen aanvoer - en retourkoelwater is meer dan 5°C.
a) Elektriciteitsverbruik van te koelen
machines is meer dan 400.000 kWh
per jaar.

b) Elektriciteitsverbruik van te koelen
machines is meer dan 1.500.000 kWh
per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[38] Debiet koelwaterpompen voor spuitgiet- en/of extrusieproces automatisch
regelen op basis van koelwatertemperatuur .

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

38

Omschrij ving maatregel

Debiet koelwaterpompen voor spuitgiet- en/of extrusieproces automatisch
regelen op basis van koelwatertemperatuur .

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Frequentieregeling op koelwaterpomp toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Ongeregelde koelwaterpomp met asynchrone motor is aanwezig in centraal
koelwatersysteem.

Technische randvoorwaarden

Regeling op temperatuurverschil of druk is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd koelwaterpomp is minimaal 2.500 uur per jaar.
Er is een wisselende koelvraag.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

[37] Debiet koelwaterpompen voor spuitgiet- en/of extrusieproces automatisch
regelen op basis van koelwatertemperatuur .

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
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Activiteit

Verwerken van rubber of thermoplastisch kunststof

Nummer maatregel

39

Omschrij ving maatregel

Energiegebruik spuitgietmachine minimaliseren door procesoptimalisatie.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Energiemonitor toepassen bij spuitgietmachine die per processtap het
energiegebruik meet. Vervolgens worden procesparameters van
spuitgietmachine zodanig ingesteld, dat bij gelijkblijvende productkwaliteit de
spuitgietmachine een minimaal energiegebruik heeft.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Energiemonitor bij spuitgietmachine ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Vermogen spuitgietmachine is minimaal 50 kW.
Bedrijfstijd spuitgietmachine is minimaal 3.000 uur per jaar.
Maximale druk van spuitgietmachine is hoger dan benodigde druk voor sluiten
van de matrijs.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber

Nummer maatregel

40

Omschrij ving maatregel

Warmteverlies vulkanisatie zoutbad beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Isolatie afgewerkt met beplating toepassen (Rc is minimaal 5 m2K/W).

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie om zoutbad ontbreekt of is slecht.

Technische randvoorwaarden

Er moet voldoende ruimte blijven om te bewegen tussen en naast zoutbaden.
o
Kies isolatiemateriaal geschikt voor temperaturen boven 150 C.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Wegen of mengen van rubbercompounds of het verwerken van rubber

Nummer maatregel

41

Omschrij ving maatregel

Warmteverlies van autoclaaf beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Isolatie afgewerkt met beplating of isolatiematrassen toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Isolatie om autoclaaf ontbreekt of is slecht.

Technische randvoorwaarden

Er moet minimaal 75 cm vrij blijven rondom autoclaaf.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd autoclaaf is minimaal 250 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
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Activiteit

Verwerken van rubber of thermoplastisch kunststof

Nummer maatregel

42

Omschrij ving maatregel

Warmte van folieblazen nuttig gebruiken voor ruimteverwar ming van nabij
gelegen productieruimte of magazijn.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Luchtkanaal en ventilator toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Warme lucht van folieblazen wordt naar buiten afgevoerd.

Technische randvoorwaarden

Er mogen geen geurafgevende additieven (bijv. styreen of acryl) worden
gebruikt.

Economische randvoorwaarden

Afstand extrusiehal (folieblazen) tot productieruimte of magazijn is minder dan
50 meter.
Bouwtechnisch gezien moet er een directe verbinding mogelijk zijn tussen
productieruimte of magazijn en extrusiehal (folieblazen).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Informatie- en communicatietechnologie
43
Energiezuinige ICT op de werkplek toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

a) Desktop die voldoet
aan Energy Star
specificatie toepassen.
a) Desktop zonder
Energy Star specificatie.
N.v.t.
N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

661

b) Laptop die voldoet
aan Energy Star
specificatie toepassen.
b) Laptop zonder Energy
Star specificatie.

c) Beeldscherm die
voldoet aan Energy Star
specificatie toepassen.
c) Beeldscherm zonder
Energy Star specificatie.

8. Levensmiddelenindustrie
Het gaat hier om de volgende subsectoren binnen de sectoren Groente- en Fruitverwerkende
industrie, Frisdranken-, Water- en Sappenproducenten en Bakkerij- en Zoetw arenindustrie (NVB en
VBZ) binnen de Levensmiddelenmiddelenindustrie:
vervaardiging van f ruit- en groentesap (SBI-code 10.32), verwerking van groente en f ruit (niet tot sap
en maaltijden) (SBI-code 10.39), vervaardiging van f risdranken waaronder productie van
mineraalw ater en overig gebotteld water waaronder ook vruchtensiropen (SBI-code 11.07),
vervaardiging van limonadesiroop (SBI –code 10.89), vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en
deegw aren (SBI-code 10.7), verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerw erk
(SBI-code 10.82), verwerking van cacao (SBI-code 10.82.1) en vervaardiging van chocolade en
suikerw erk (SBI-code 10.82.2).
Voor de overige subsectoren zoals genoemd in de SBI-codes 10 en 11 gelden geen erkende
maatregellijsten.
Maatregelen
Tabel 8. Erkende maatregelen voor energiebesparing in de levensmiddelenindustrie
Type m aatregel
Num m ers
Gebouw schil

1, 4

Ruimteventilatie

5- 8

Ruimteverw arming

9 - 13

Ruimte- en buitenverlichting

15 – 25

Lif tinstallatie

63, 64

Serverruimten

65-71

Inf ormatie- en communicatietechnologie

72, 73

Persluchtinstallatie

28-32

Faciliteiten

26 – 32, 61

Stoominstallatie, niet zijnde stookinstallatie

40, 42

Processen

39, 47, 49

Activiteit
In w erking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

14, 41, 43 – 46, 48

In w erking hebben van een koelinstallatie

2, 3, 33 – 38

Industrieel vervaardigen of bew erken van voedingsmiddelen of dranken

50 – 54, 56 – 60, 62

Mechanische bew erkingen van rubber, kunststof of rubber- of
kunststofproducten

55

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k moment?

Gebouwschil
1
Kantoor: Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.
Spouwmuur isoleren.
Isolatie in spouwmuur ontbreekt.
a) Kantoor wordt verwarmd.
b) Kantoor wordt verwarmd en
gekoeld.
N.v.t.
a) Aardgasverbruik is minder dan b) N.v.t.
170.000 m3 per jaar.
a) Zelfstandig moment: Ja.
b) Zelfstandig moment: Ja,
Natuurlijk moment: Ja.
indien aardgasverbruik is
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minder dan 170.000 m3 per
jaar.
Natuurlijk moment: Ja.
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
In kantoorgebouwen met minimaal energielabel C dan wel in
nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve
aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze
maatregel reeds te zijn genomen.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

2

Omschrij ving maatregel

Koudeverlies vriescel via wand naar aangrenzende niet-gekoelde ruimte en/of
buitenruimte beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Spouwmuur of wand isoleren.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Isolatie van wand ontbreekt.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie.

Nummer maatregel

3

Omschrij ving maatregel

Koudeverlies koel- of vriescel via beglazing naar aangrenzende verwarmde
ruimte beperken.
HR++ -glas toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Kozijn met enkel glas is aanwezig.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Sponningdiepte is minimaal 16 mm.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Gebouwschil

Nummer maatregel

4

Omschrij ving maatregel

Warmte- en/of koudeverlies via openstaande bedrijfsdeur in gebouwschil
beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

a) Snelsluitende of
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b en c) Loopdeur toepassen.

uitgangssituatie

automatische bedrijfsdeur
toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een

a) Handmatige bediende

b) Sectionaaldeur is

c) Kantelddeur is

referentietechniek

bedrijfsdeur is aanwezig.

aanwezig en wordt

aanwezig en wordt

gebruikt voor

gebruikt voor

personentoegang .

personentoegang .

b) Ruimte is aanwezig

c) Ruimte is aanwezig

in gevel.

in gevel of in

Technische randvoorwaarden

a) N.v.t.

kanteldeur.
Economische randvoorwaarden

a) Deur kan 1 uur per werkdag

b en c) N.v.t.

extra gesloten worden.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

a) Zelfstandig moment: Nee.

b en c) Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

5

Omschrij ving maatregel

Warmte- en/of koudeverlies via openstaande bedrijfsdeur in binnengevel tussen
verwarmde en gekoelde ruimte beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

a) Snelsluitende of

uitgangssituatie

automatische bedrijfsdeur

b) en c) Loopdeur toepassen.

toepassen.
Uitgangssituatie op basis van een

a) Handmatige bediende

b) Sectionaaldeur is

c) Kantelddeur is

referentietechniek

bedrijfsdeur of scheiding van

aanwezig en wordt

aanwezig en wordt

plastic stroken is aanwezig.

gebruikt voor

gebruikt voor

personentoegang .

personentoegang .

b) Ruimte aanwezig in

c) Ruimte aanwezig in

gevel.

gevel of in kanteldeur.

Technische randvoorwaarden

Economische randvoorwaarden

a) N.v.t.

a) Deur kan 1 uur per

b en c) N.v.t.

werkdag extra gesloten
worden.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

a) Zelfstandig moment: Nee.

b en c) Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type Maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of

Ruimteventilatie
6
Warmteverlies ventilatiekanalen beperken.
Isolatie om ventilatiekanalen aanbrengen.
Isolatie om ventilatiekanalen ontbreekt.
Temperatuur kanaal is minimaal 10 °C hoger dan omgevingstemperatuur.
Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.
Bedrijfstijd ventilatie is minimaal 2.700 uur per jaar.
Zelfstandig moment: Ja.
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Type Maatregel
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Ruimteventilatie
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

7

Omschrij ving maatregel

Onnodig aanstaan van ventilatie voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

a) Tijdschakelaar met weekschakeling

uitgangssituatie

(met of zonder overwerktimer)

b) CO2-meter toepassen.

toepassen.
Uitgangssituatie op basis van een

Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

a) N.v.t.

b) CO2 is de leidende factor van de
luchtkwaliteit.

Economische randvoorwaarden

Motor vermogen (in kW) vermenigvuldigd met de tijd (in uur per jaar) dat de
ventilatie extra uitgeschakeld kan worden is minimaal 300 (kWh per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of

Zelfstandig moment: Ja.

natuurlij k moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel

8

Omschrij ving

Energiezuinige ventilator toepassen.

maatregel
Mogelij ke technieken

a) Gelijkstroomventilator

b) IE2-motor met

c) IE3-motor

d) Toerenregeling

ten opzichte van

toepassen.

toerenregeling

toepassen.

toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op

toepassen.
a, b en c) Motor met rendementsklasse IE1 of lager is aanwezig.

basis van een
referentietechniek

d) Motor met aan/uit
regeling is aanwezig.

a) Benodigd luchtdebiet is

b, c en d) Benodigd luchtdebiet varieert.

constant.
Technische

a, b en c) N.v.t.

d) Ventilator, aandrijving

randvoorwaarden

en elektromotor zijn
geschikt voor
toerenregeling.

Economische
randvoorwaarden

Motorvormogen is minimaal 2,8 kW.
a) Bedrijfstijd ventilator is

b) Bedrijfstijd ventilator

c) Bedrijfstijd

d) Bedrijfstijd ventilator

minimaal 3.000 uur per jaar

is minimaal 1.500 uur

ventilator is minimaal

is minimaal 3.000 uur

(ter indicatie: 12 uur per

per jaar (ter indicatie: 6

2.200 uur per jaar

per jaar (ter indicatie: 12

werkdag).

uur per werkdag).

(ter indicatie: 9 uur

uur per werkdag).

per werkdag).
Toepasbaar op een

a, b en c) Zelfstandig moment: Nee.

d) Zelfstandig moment:

zelfstandig of

Natuurlijk moment: Ja.

Ja.
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natuurlij k moment?
Alternatieve erkende

Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

maatregelen
Bij zondere

N.v.t.

omstandigheden

Type maatregel

Ruimteverwarming

Nummer maatregel

9

Omschrij ving maatregel

Onnodig aanstaan van ruimteverwar ming door luchtverhitters buiten bedrijfstijd
voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Tijdschakelaar of tijdschakelaar met weekschakeling (met of zonder

uitgangssituatie

overwerktimer) toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een

Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Niet toepasbaar in gebouw(delen) waar volcontinu gewerkt wordt.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimteverwarming

Nummer maatregel

10

Omschrij ving maatregel

Bedrijfshal: Warmte in hoge hal actief verdelen naar werkplekken met warmtevraag om
verwarming met aardgas te beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Ondersteuningsventilator toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Voorziening voor luchtcirculatie ontbreekt.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m3 per jaar.
Temperatuur boven in hal is minimaal 4°C hoger dan temperatuur op werkniveau.

Toepasbaar op een zelfstandig of

Zelfstandig moment: Ja.

natuurlij k moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimteverwarming

Nummer maatregel

11

Omschrij ving maatregel

Temperatuur per ruimte naregelen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Thermostatische radiatorkranen of ruimtethermostaten toepassen.
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uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Individuele naregeling per ruimte of verwarmingsgroep ontbreekt bij meerdere

referentietechniek

verblijfsruimten.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

a) Aardgasverbruik is minder dan 170.000
3

b) Aardgasverbruik is minimaal 170.000
3

m per jaar.

m per jaar.

Bedrijfstijd verwarming is minimaal 1.800

Bedrijfstijd verwarming is minimaal 2.850

uur per jaar.

uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of

Zelfstandig moment: Ja.

natuurlij k moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimteverwarming

Nummer maatregel

12

Omschrij ving maatregel

Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en/of interne warmtelast.

Mogelij ke technieken ten opzichte Optimaliserende regeling toepassen.
van uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een Optimaliserende regeling ontbreekt.
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Niet toepasbaar in gebouw(delen) waar volcontinu gewerkt wordt.
Niet toepasbaar op procesinstallaties (bijv. voor verwarming bollenkast of narijskast).

Economische randvoorwaarden

a) Aardgasverbruik is minder dan 170.000
3

b) aardgasverbruik is minimaal 170.000 m3 per

m per jaar.

jaar.

Ketelvermogen (in kWth ) vermenigvuldig d

Ketelvermogen (in kWth ) vermenigvuldig d met

met bedrijfstijd verwarming (in uur per jaar)

bedrijfstijd verwarming (in uur per jaar) is

is minimaal 30.000 (in kWhth per jaar).

minimaal 48.000 (in kWhth per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of

Zelfstandig moment: Ja.

natuurlij k moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimteverwarming

Nummer maatregel

13

Omschrij ving maatregel

Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Weersafhankelijke regeling op ketel of cv-groep toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Weersafhankelijke regeling ontbreekt op ketel of cv-groep met hoge

referentietechniek

temperatuurver warming.

Technische randvoorwaarden

Weersafhankelijke regeling toepassen op groep als dit op ketel onmogelijk is door
warmtapwater voorziening .

Economische randvoorwaarden

a) Aardgasverbruik is minder dan 170.000
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b) Aardgasverbruik is minimaal 170.000

3

3

m per jaar.

m per jaar.

Ketelvermogen (in kWth ) vermenigvuldig d

Ketelvermogen (in kWth ) vermenigvuldig d

met bedrijfstijd verwarming (in uur per

met bedrijfstijd verwarming (in uur per

jaar) is minimaal 42.000 (in kWhth per

jaar) is minimaal 67.500 (in kWhth per

jaar).

jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of

Zelfstandig moment: Ja.

natuurlij k moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

14

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

a en b) Hoogrendements- (HR-)

c en d) Hoogrendementsketel HR107

uitgangssituatie

luchtverhitter toepassen.

toepassen

Uitgangssituatie op basis van een

a en b) Conventionele luchtverhitter is

c en d) Conventioneel rendements- (CR)

referentietechniek

aanwezig.

of verbeterd rendements- (VR) ketel is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar) .

Technische randvoorwaarden

Condensafvoer is mogelijk.

Economische randvoorwaarden

a) Bedrijfstijd

b) Bedrijfstijd

luchtverhitter is

luchtverhitter is

c en d) N.v.t.

minimaal 650 uur per minimaal 1.000 uur
jaar indien

per jaar indien

aardgasverbruik

aardgasverbruik

minder dan 170.000

minimaal

3

m per jaar is.

170.000

m3 per jaar is.

Toepasbaar op een zelfstandig of

a en b) Zelfstandig moment: Nee.

c) Zelfstandig

d) Zelfstandig

natuurlij k moment?

Natuurlijk moment: Ja.

moment: Ja, indien

moment: Ja, indien

aardgasverbruik

aardgasverbruik

minder dan

minimaal 170.000

170.000 m3 per

m3 per jaar en

jaar en bedrijfstijd

bedrijfstijd ketel

ketel minimaal

minimaal 3.300 uur

2.200 uur per jaar

per jaar is.

is.

Natuurlijk moment:

Natuurlijk moment:

Ja.

Ja.
Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

In kantoorgebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een
bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen,
wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte en buitenverlichting

Nummer maatregel

15

Omschrij ving maatregel

Onnodig aanstaan basis binnenverlichting voorkomen.
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Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Meerdere schakelgroepen toepassen.

Te grote schakelgroep aanwezig waardoor verlichting onnodig brandt.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Vermogen van de onnodige verlichting (in kW) vermenigvuldigd met tijd (in uur
per jaar) dat verlichting door een extra schakelgroep is uit te schakelen is
minimaal 1.500 (in kWh per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

16

Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Onnodig branden van verlichting in magazijnen en opslagruimten voorkomen bij
wisselend gebruik.
Aanwezigheidsschakeling toepassen.

Aanwezigheidsschakeling ontbreekt.
Verlichting is apart schakelbaar per (deel van de) ruimte.
Niet toepasbaar waar arbo-eisen aanwezigheidsschakeling verbieden.
Vermogen van de onnodige verlichting (in kW) vermenigvuldigd met tijd (in uur per

Economische randvoorwaarden

jaar) dat verlichting door een extra schakelgroep is uit te schakelen is minimaal
400 (in kWh per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

17

Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Bedrijfshal: Binnenverlichting automatisch verminderen op basis van
daglichttoetreding door ramen.
Daglichtafhankelijke schakeling voor schakelen van verlichting toepassen.

Daglichtafhankelijke schakeling ontbreekt.
Verlichting is apart schakelbaar langs ramen.
Vermogen van de onnodige verlichting (in kW) vermenigvuldigd met tijd (in uur
per jaar) dat verlichting is uit te schakelen is minimaal 200 (in kWh per jaar).
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Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Nee.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Ruimte- en buitenverlichting
18
Bedrijfshal: Vermogen conventionele verlichting met langwerpige
fluorescentielampen (TL) verlagen door spanningsverlaging.
Spanningsverlagingstoestel toepassen dat spanning verlaagt naar 207 tot 210 Volt.
Spanningsverlagingstoestel ontbreekt.
Aparte verlichtingsgroep is aanwezig.
Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep (in kW) vermenigvuldigd met aantal
branduren (in uur per jaar) is minimaal 19.500 (kWh per jaar).
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

19

Omschrij ving maatregel

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Basis binnenverlichting: geïnstalleerd vermogen beperken in ruimten waar geen
veiligheids- of hygiëne-eisen gelden.
a) Hoog frequente armaturen met
toepassen.

armatuur.

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn aanwezig.
N.v.t.
a) Aantal branduren is minimaal 3.400

b) Aantal branduren is minimaal 1.900 uur

uur per jaar.

per jaar.

a) Zelfstandig moment: Ja, indien
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

aantal branduren minimaal 3.800 uur

moment?

per jaar is.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

b) Langwerpige fluorescentielamp (TL5)

langwerpige fluorescentielampen (TL5) en adapter toepassen in bestaande

b) Zelfstandig moment: Ja, indien aantal
branduren minimaal 2.300 uur per jaar is.
Natuurlijk moment: Ja.

N.v.t.
In kantoorgebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een

Bij zondere omstandigheden

bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen,
wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

20

Omschrij ving maatregel

Basis binnenverlichting: geïnstalleerd vermogen beperken in ruimten waar
veiligheids- of hygiëne-eisen gelden.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Hoog frequente armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL5)

uitgangssituatie

toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn

670

referentietechniek

aanwezig.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Aantal branduren is minimaal 4.400 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja, indien aantal branduren minimaal 4.800 uur per jaar is.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.
In kantoorgebouwen met minimaal energielabel C dan wel in nieuwbouw met een

Bij zondere omstandigheden

bouwjaar van 2003 of daarna en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003
voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Ruimte- en buitenverlichting
21
Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.
Metaalhalogenidelamp toepassen in bestaande armatuur.
Hoge druk kwiklamp is aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel

Ruimte en buitenverlichting

Nummer maatregel

22

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen noodverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Armatuur met led-lamp toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Conventioneel armatuur met langwerpige fluorescentielamp (TL) is aanwezig.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Nee.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Ruimte- en buitenverlichting
23
Onnodig branden van reclame- en overige buitenverlichting voorkomen zodat
verlichting alleen brandt als het donker is en per nacht minimaal 6 uur uit is.
Schemerschakelaar en tijdschakelklok toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Schemerschakelaar en/of tijdschakelaar ontbreekt.
Extra bewegingssensor toepassen als verlichting i.v.m. veiligheid bij beweging
moet branden.
Geïnstalleerd vermogen per schakeling is minimaal 0,35 kW.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

24

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Led-lamp of natriumlamp toepassen in bestaande armatuur.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Halogeenlamp is aanwezig.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Nee.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Ruimte- en buitenverlichting

Nummer maatregel

25

Omschrij ving maatregel

Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Led-lamp toepassen in bestaande armatuur.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Gloeilamp of halogeenlamp is aanwezig.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Nee.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Faciliteiten

Nummer maatregel

26

Omschrij ving maatregel

Energieverbruik van pompen beperken door vermogen te regelen op basis
van vraag.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Pomp met toerenregeling toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Pomp wordt geregeld met smoorregeling.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd pomp is minimaal 5.700 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Nee.
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moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Faciliteiten

Nummer maatregel

27

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige elektromotor toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

IE3-motor toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

IE1-motor of IE2-motor is aanwezig.

referentietechniek

a) Vermogen elektromotor is minder

b) Vermogen elektromotor is

dan 7,5 kW.

minimaal 7,5 kW.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

a) Bedrijfstijd elektromotor is

b) N.v.t.

minimaal 1.400 uur per jaar.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: ja, indien IE1-motor en bedrijfstijd elektromotor is

moment?

minimaal 4.400 uur per jaar.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

28

Omschrij ving maatregel

Persluchtgebruik voor (droog) blazen verminderen door gebruik blower.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Blower toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

(Droog) blazen gebeurt met perslucht.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Persluchtdruk voor (droog) blazen is lager dan 1.0 bar(o).
Bedrijfstijd compressor t.b.v. (droog) blazen is minimaal 900 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

29

Omschrij ving maatregel

Persluchtgebruik bij blazen verminderen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

HR-blaaspistool of blaasmondje met nozzle met laag verbruik toepassen.
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uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Blaaspistool ouder dan 10 jaar of blaasmondje zonder nozzle is aanwezig.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd blaaspistool of blaasmondje is minimaal 250 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

30

Omschrij ving maatregel

Nullasturen persluchtcompressor beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

a) Oliegeïnjecteerde compressor met

b) Olievrije compressor met

uitgangssituatie

toerenregeling toepassen.

toerenregeling toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een

Vollast/nullast- of vollast/nullast/uitschakeling is aanwezig.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Bij meerdere compressoren alleen uitvoeren bij leidende compressor en rest op
basis van vollast/nullast/uitschakeling.

Economische randvoorwaarden

a) Aantal nullast uren is minimaal

b) Aantal nullast uren is minimaal 1.800

1.300 uur per jaar (ter indicatie: 4 uur

uur per jaar (ter indicatie: 5,5 uur per

per werkdag).

werkdag).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Nee.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

31

Omschrij ving maatregel

Energiezuinig perslucht maken door koude lucht te gebruiken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

a) Koude buitenlucht gebruiken.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

b) Binnenlucht uit onverwarmde ruimte
gebruiken.

Compressor zuigt door zichzelf opgewarmde lucht of warme proceslucht aan.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

a) Opening in gevel is mogelijk binnen

b) N.v.t.

een afstand van 3 meter.
Eventueel verminderde kwaliteit van de
perslucht levert geen risico’s voor het
product i.v.m.
voedselveiligheidsaspecten.
Economische randvoorwaarden

Vermogen compressor (in kW) vermenigvuldigd met aantal equivalenten van
vollasturen (in uur per jaar) is minimaal 64.000 (kWh per jaar).
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Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Nummer maatregel

32

Omschrij ving maatregel

Warmte van de persluchtcompressoren nuttig gebruiken.

Mogelij ke technieken ten

a en b) Warmte van luchtgekoelde compressor

c en d) Warmte van watergekoelde

opzichte van uitgangssituatie

gebruiken voor ruimteverwar ming.

compressor gebruiken voor lage
temperatuurver warming, verwarming van
tapwater of badenverwarming .

Uitgangssituatie op basis van

Warmte van compressor wordt naar buiten afgevoerd.

een referentietechniek
Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

a) Aardgasverbruik is b) Aardgasverbruik is

c) Aardgasverbruik is

d) Aardgasverbruik is

minder dan 170.000

minimaal 170.000 m3 minder dan 170.000

minimaal 170.000 m3

m3 per jaar.

per jaar.

m3 per jaar.

per jaar.

Aantal equivalenten

Aantal equivalenten

Vermogen

Vermogen compressor

van vollasturen is

van vollasturen is

compressor (in kW)

(in kW) vermenigvuldigd

minimaal 1.500 uur

minimaal 2.450 uur

vermenigvuldigd met

met aantal equivalenten

per stookseizoen (ter

per stookseizoen (ter

aantal equivalenten

van vollasturen (in uur

indicatie: 10 uur per

indicatie: 16 uur per

van vollasturen (in

per jaar) is minimaal

werkdag in

werkdag in

uur per jaar) is

41.000 (kWh per jaar).

stookseizoen).

stookseizoen).

minimaal 25.000

Warmtebehoefte per jaar

Afstand tot te

Afstand tot te

(kWh per jaar).

komt overeen met

verwarmen ruimte is

verwarmen ruimte is

Warmtebehoefte per

minimaal 500 m3

minder dan 3 meter.

minder dan 3 meter.

jaar komt overeen

warmtapwater van 65°C.

met minimaal 300 m3
warmtapwater van
65°C.
Toepasbaar op een zelfstandig

a en b) Zelfstandig moment: Ja.

c en d) Zelfstandig moment:

of natuurlij k moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende

N.v.t.

maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen

In werking hebben van een koelinstallatie
33
Vermenging van lucht uit koel- of vriesbewaarcel met lucht van buiten koel- of
vriesbewaarcel beperken.
Deurschakeling celprogramma toepassen die inschakelen van
verdampingsventilatoren van koeling onderbreekt bij openstaande deur.
Tochtsluis en deurschakeling ontbreken.
Sensoren zijn aanwezig om koeling te onderbreken.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
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Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

34

Omschrij ving maatregel

Onnodig aanstaan van pomp koelmedium voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Automatische schakeling van pomp toepassen.

Automatische schakeling en toerenregeling ontbreekt op pomp.
N.v.t.
Vermogen pomp is minimaal 1kW.

Economische randvoorwaarden

Vermogen pomp (in kW) vermenigvuldigd met tijd (in uur per jaar) dat pomp is uit
te schakelen is minimaal 3.300 (in kWh per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

35

Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Condensordruk automatisch regelen om condensortemperatuur aan te passen
aan de buitenluchttemperatuur.
Condensordrukregeling toepassen.

Vaste condensordruk gedurende het hele jaar.
Elektronisch expansieventiel is aanwezig.
Condensortemperatuur wordt jaargemiddeld 5 °C lager dan de huidige

Economische randvoorwaarden

condensortemperatuur.
Koelvermogen (in kWth) vermenigvuldigd met bedrijfstijd koel- of vriesinstallatie
(in uur per jaar) is minimaal 160.000 (in kWh per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

36

Omschrij ving maatregel

Energiezuinig expansieventiel bij verdamper toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Elektronisch expansieventiel toepassen.
a) Thermostatisch expansieventiel is
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b) Thermostatisch expansieventiel is

referentietechniek

aanwezig in koelinstallatie.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

aanwezig in vriesinstallatie.

a) Bedrijfstijd koelinstallatie is minimaal

b) Bedrijfstijd vriesinstallatie is

2.200 equivalenten van vollasturen per

minimaal 900 equivalenten van

jaar.

vollasturen per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

37

Omschrij ving maatregel

Temperatuurverschil bij condenseren beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Groter condensoroppervlak toepassen zodat temperatuurverschil tussen

uitgangssituatie

condensor en buitentemperatuur maximaal 10°C wordt.

Uitgangssituatie op basis van een

Temperatuurverschil tussen condensor en buitentemperatuur is minimaal 20°C.

referentietechniek

Koeltemperatuur is lager of gelijk aan 2°C.

Technische randvoorwaarden

Koelvermogen is maximaal 250 kWth.

Economische randvoorwaarden

a) Bedrijfstijd koelinstallatie is minimaal

b) Bedrijfstijd vriesinstallatie is

2.200 equivalenten van vollasturen per

minimaal 3.400 equivalenten van

jaar.

vollasturen per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Nee.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Nummer maatregel

38

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige condensor- en/of verdamperventilator toepassen voor koelinstallaties
van koel- en/of vriescellen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

a en b) Condensorventilator voor

c) Verdamper-

d) Verdamper-

uitgangssituatie

koelen en vriezen met vermogen van

ventilator voor

ventilator voor

maximaal 20 W per kWth toepassen.

koelen met

vriezen met

vermogen van

vermogen van

maximaal 30 W per

maximaal 40W per

kWth toepassen.

kWth toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Celtemperatuur is maximaal 2°C.
a) Condensor-

b) Condensor-

c) Verdamper-

d) Verdamper-

ventilator voor

ventilator voor

ventilator voor

ventilator voor

koelen heeft

vriezen heeft

koelen heeft

vriezen heeft

vermogen van

vermogen van

vermogen van

vermogen van

minimaal 50 W

minimaal 50 W per

minimaal 60 W per

minimaal 75 W per

per kWth.

kWth.

kWth.

kWth.
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Technische randvoorwaarden

Koelvermogen is maximaal 250 kWth.

Economische randvoorwaarden

a) Bedrijfstijd

b) Bedrijfstijd

c) Bedrijfstijd

d) Bedrijfstijd

koelinstallatie is

vriesinstallatie is

koelinstallatie is

vriesinstallatie is

minimaal 2.200

minimaal 2.600

minimaal 2.100

minimaal 2.600

equivalenten van

equivalenten van

equivalenten van

equivalenten van

vollasturen per

vollasturen per

vollasturen per jaar

vollasturen per jaar.

jaar

jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of

Zelfstandig moment: Nee.

natuurlij k moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Processen

Nummer maatregel

39

Omschrij ving maatregel

Onnodig gebruik stoom beperken door temperatuur automatisch te regelen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Automatische kleppenregeling en op blancheurs, CIP, pasteurs en andere

uitgangssituatie

apparatuur toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Automatische kleppenregeling ontbreekt.
N.v.t.
a) Aardgasverbruik is minder dan 170.000
3

Economische randvoorwaarden

b) Aardgasverbruik is minimaal
3

m per jaar.

170.000 m per jaar.

Gasverbruik van handmatig geregeld
3

proces is minimaal 12.000 m per jaar.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Gasverbruik van handmatig geregeld
3

proces is minimaal 19.000 m per jaar.

Type maatregel

Stoominstallatie, niet zij nde stookinstallatie

Nummer maatregel

40

Omschrij ving maatregel

Warmteverlies stoominstallatie beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

a) Isolatie aanbrengen om

b en c) Isolatie aanbrengen om

uitgangssituatie

stoom- en

stoomafsluiters.

condensaatleidingen.
Uitgangssituatie op basis van een

Isolatie om leidingen en/of appendages ontbreekt of is beschadigd.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Bij stoomgebruikers zijn machinedelen soms bewust ongeïsoleerd om juiste
stoomcondities in het productieproces te kunnen garanderen. Isoleer deze
machines niet indien leverancier een goede werking van het proces niet
meer garandeert.

Economische randvoorwaarden

a) Bedrijfstijd

b) Aardgasverbruik

c) Aardgasverbruik is

stoominstallatie is minimaal

is minder dan

minimaal 170.000 m3
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3

500 equivalenten van

170.000 m per jaar.

per jaar.

vollasturen per jaar.

Bedrijfstijd

Bedrijfstijd

stoominstallatie is

stoominstallatie is

minimaal 1.600

minimaal 2.450

equivalenten van

equivalenten van

vollasturen per jaar.

vollasturen per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

41

Omschrij ving maatregel

Warmte uit spuiwater stoomketel nuttig gebruiken.

Mogelij ke technieken

a en b) Ontspanningsvat toepassen waarin

ten opzichte van

spuiwater in druk wordt verlaagd.

c en d) Warmtewisselaar toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op

Warmteterug winsysteem ontbreekt voor spuiwater.

basis van een
referentietechniek
Technische

N.v.t.

randvoorwaarden
Economische
randvoorwaarden

a, b, c en d) Minimaal 50% van voedingswater bestaat uit vers suppletiewater.
a en b) Stoomvrager is aanwezig die met

c en d) Warmtevrager aanwezig die met discontinue

discontinue aanbod van

aanbod van warmte uit spuiwater kan worden gevoed

ontspanningsstoom kan worden gevoed

(veelal suppletiewater).

(veelal ontgasser).
a) Aardgasverbruik

b) Aardgasverbruik

c) Aardgasverbruik

d) Aardgasverbruik is minimaal

is minder dan

is minimaal 170.000

is minder dan

170.000 m per jaar.

3

3

170.000 m per jaar. Bedrijfstijd stoomketel is minimaal

Bedrijfstijd

Bedrijfstijd

Bedrijfstijd

3.400 equivalenten van vollasturen

stoomketel is

stoomketel is

stoomketel is

per jaar.

minimaal 2.100

minimaal 3.400

minimaal 2.100

equivalenten van

equivalenten van

equivalenten van

vollasturen per jaar.

vollasturen per jaar.

vollasturen per jaar.

Toepasbaar op een

Zelfstandig moment: Ja.

zelfstandig of natuurlij k

Natuurlijk moment: Ja.

moment?
Alternatieve erkende

[44] Condensaat of condensaatwarmte nuttig gebruiken

maatregelen
Bij zondere

3

3

170.000 m per jaar. m per jaar.

N.v.t.

omstandigheden

Type maatregel

Stoominstallatie, niet zij nde stookinstallatie

Nummer maatregel

42
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Omschrij ving maatregel

Condensaat of condensaatwar mte nuttig gebruiken.

Mogelij ke technieken ten a en b) Ontspanningsvat

c en d) Retourleiding naar

opzichte van

toepassen waarin condensaat

ontgasser of

uitgangssituatie

in druk wordt verlaagd om

voedingswatertank van

vervolgens nuttig toe te

stoomketel toepassen voor

passen.

condensaat .

Uitgangssituatie op
basis van een
referentietechniek

e en f) Warmtewisselaar toepassen.

Warmteterug winsysteem ontbreekt voor condensaat.
a en b) Hogedruk condensaat

c, d, e en f) N.v.t.

(minimaal 15 bar(o)) is
beschikbaar.

Technische

a, b, c en d) Het condensaat mag niet verontreinigd zijn.

e en f) N.v.t.

randvoorwaarden
Economische

Minimaal 50% van het condensaat kan nuttig worden gebruikt.

randvoorwaarden

Leidinglengte condensaatnet is minimaal 200 meter.
a) Aardgas-

b) Aardgas-

c) Aardga-

d) Aardgas-

e) Aardgas-

f) Aardgas-

verbruik is

verbruik is

sverbruik is

verbruik is

verbruik is

verbruik is

minder dan

minimaal

minder dan

minimaal

minder dan

minimaal

170.000 m3 per

170.000 m3 per

170.000 m3 per

170.000 m3 per

170.000 m3 per

170.000 m3 per

jaar.

jaar.

jaar.

jaar.

jaar.

jaar.

Bedrijfstijd

Bedrijfstijd

Bedrijfstijd

Bedrijfstijd

Bedrijfstijd

Bedrijfstijd

stoomketel is

stoomketel is

stoomketel is

stoomketel is

stoomketel is

stoomketel is

minimaal 650

minimaal 1.050

minimaal 650

minimaal 1.050

minimaal 650

minimaal 1.050

equivalenten

equivalenten

equivalenten

equivalenten

equivalenten

equivalenten

van vollasturen

van vollasturen

van vollasturen

van vollasturen

van vollasturen

van vollasturen

per jaar.

per

per jaar.

per jaar.

per jaar.

per jaar.

Toepasbaar op een

Zelfstandig moment: Ja.

zelfstandig of natuurlij k

Natuurlijk moment: Ja.

moment?
Alternatieve erkende

N.v.t.

maatregelen
Bij zondere

N.v.t.

omstandigheden

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

43

Omschrij ving maatregel

Warmte uit rookgassen stoomketel nuttig gebruiken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

a en b) Economizer toepassen

c en d) Rookgascondensor toepassen

uitgangssituatie

(bijvoorbeeld voor voorwarmen van

(bijvoorbeeld voor voorverwarmen van

voedingswater).

suppletiewater, proceswater of tapwater).

Uitgangssituatie op basis van een

a en b) Warmteterug winsysteem ontbreekt

c en d) Economizer is

referentietechniek

voor rookgassen.

aanwezig.Rookgascondensor ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Er is rondom stoomketel en in rookgaskanaal minimaal 2 meter vrije ruimte om een
warmteterug winsysteem in te bouwen.

Economische randvoorwaarden

a) Aardgasverbruik

b) Aardgasverbruik

c en d) Voor te verwarmen water heeft

is minder dan

is minimaal 170.000

vóór rookgascondensor een temperatuur

680

3

3

170.000 m per

m per jaar.

jaar.

Bedrijfstijd

Bedrijfstijd

stoomketel is

stoomketel is

minimaal 1.650

minimaal 1.150

equivalenten van

equivalenten van

vollasturen per jaar.

vollasturen per jaar.

van maximaal 25°C.
c) Aardgasverbruik

d) Aardgasverbruik

is minder dan

is minimaal 170.000

170.000 m3 per

m3 per jaar.

jaar.

Bedrijfstijd

Bedrijfstijd

stoomketel is

stoomketel is

minimaal 1.850

minimaal 1.150

equivalenten van

equivalenten van

vollasturen per jaar.

vollasturen per jaar.
Toepasbaar op een zelfstandig of

Zelfstandig moment: Ja.

natuurlij k moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

44

Omschrij ving maatregel

Energiezuinig stoom maken door voorwarmen van verbrandingslucht voor
ventilatorbrander.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Verticale luchtkoker vanaf plafond ketelhuis tot nabij luchtaanzuigopening van

uitgangssituatie

brander toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een

Brander zuigt koudere lucht aan uit directe omgeving op een hoogte van minder

referentietechniek

dan 1 meter vanaf vloer.

Technische randvoorwaarden

Brander moet geschikt zijn voor hogere verbrandingsluchttemperatuur en geringe
toename van luchtweerstand.
Temperatuur nabij plafond is minimaal 10°C hoger dan temperatuur nabij brander.
a) Aardgasverbruik is minder dan

Economische randvoorwaarden

3

b) Aardgasverbruik is minimaal 170.000
3

170.000 m per jaar.

m per jaar.

Bedrijfstijd stoomketel is minimaal 150

Bedrijfstijd stoomketel is minimaal 250

equivalenten van vollasturen per jaar.

equivalenten van vollasturen per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

45

Omschrij ving maatregel

Luchtovermaat stoomketel beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Automatische regeling luchtovermaat op basis van zuurstofcorrectie toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een

a) Stoomketelinstallatie zonder Economizer

referentietechniek

zonder regeling luchtovermaat is aanwezig.

681

b) Stoomketelinstallatie met
Economizer zonder luchtovermaat
regeling is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

De brander moet geschikt zijn voor zuurstofcorrectieregeling .
a) Capaciteit stoomketel is minimaal 750 kg

Economische randvoorwaarden

per uur.

b) Bedrijfstijd stoomketel is
minimaal 6.200 equivalenten van

Bedrijfstijd stoomketel is minimaal 2.400

vollasturen per jaar.

equivalenten van vollasturen per jaar.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

46

Omschrij ving maatregel

Energieverbruik brander stoominstallatie beperken door verbeterde regeling.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Brander met modulerende regeling toepassen.

Brander met hoog/laag/uit- of aan/uitregeling is aanwezig.
N.v.t.
a) Aardgasverbruik is minimaal
3

170.000 m per jaar.
Economische randvoorwaarden

Bedrijfstijd stoomketel is minimaal
750 equivalenten van vollasturen per
jaar.

b) Aardgasverbruik is minimaal 170.000 m3
per jaar.
Bedrijfstijd stoomketel is minimaal 500
equivalenten van vollasturen per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja, indien brander geschikt is voor modulerende regeling.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Processen

Nummer maatregel

47

Omschrij ving maatregel

Warmte uit koelwater nuttig gebruiken voor opwarmen product of (proces-) water.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Warmtewisselaar toepassen.

Warme koelwater wordt geloosd of gekoeld aan buitenlucht.
Temperatuurverschil in- en uitgaande water is minimaal 25°C.
a) Aardgasverbruik is minder dan
3

Economische randvoorwaarden

b) Aardgasverbruik is minimaal 170.000 m3

170.000 m per jaar.

per jaar.

Hoeveelheid koelwater is minimaal

Hoeveelheid koelwater is minimaal 8.200

3

5.000 m per jaar.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

682

3

m per jaar.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

Nummer maatregel

48

Omschrij ving maatregel

Warmteverlies warmwater- en/of stoomdistributiesysteem beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Isolatie om leidingen en appendages aanbrengen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek

Isolatie om leidingen en appendages ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Voor onderhoud en inspectie is isolatie bij appendages eenvoudig te
verwijderen en aan te brengen.
Temperatuur leiding is minimaal 60 °C hoger dan omgevingstemperatuur.

Economische randvoorwaarden

a) Aardgasverbruik minder dan
3

b) Aardgasverbruik is minimaal
3

170.000 m per jaar.

170.000 m per jaar.

Bedrijfstijd warme onderdelen is

Bedrijfstijd warme onderdelen is

minimaal 450 uur per jaar.

minimaal 750 uur per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Processen

Nummer maatregel

49

Omschrij ving maatregel

Betere warmte- en koudeoverdracht van platenwar mtewisselaar
toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Uitbreiding van warmtewisselaar met meerdere platen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een referentietechniek

Platenwisselaar is aanwezig.
Temperatuurverschil van ingaand en uitgaand medium is minimaal 6°C.
a) Platenwisselaar voor indirecte

b) Platenwisselaar voor indirecte

procesverwarming is aanwezig.

proceskoeling is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Warmtewisselaar is uit te breiden met minimaal 20% platen.

Economische randvoorwaarden

a) Bedrijfstijd indirecte

b) Bedrijfstijd indirecte

procesverwarming is minimaal 700

proceskoeling is minimaal 2.300 uur

uur per jaar.

per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Nummer maatregel

50

683

Omschrij ving maatregel

Warmte uit proceswater nuttig gebruiken voor opwarmen CIP en/of tapwater .

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Warmtewisselaar toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

a en b) Stoomketel of conventioneelrendements-

c) Elektrische

referentietechniek

(CR-) of verbeterdrendements- (VR-) of

warmteopwekking is aanwezig

Hoogrendementsketel (HR-) ketel is aanwezig voor

voor tapwater.

opwarmen CIP en/of tapwater.
Technische randvoorwaarden

Temperatuurverschil in- en uitgaande water is minimaal 45 °C.

Economische randvoorwaarden

a) Aardgasverbruik is

b) Aardgasverbruik is
3

3

c) Bedrijfstijd elektrische

minder dan 170.000 m

minimaal 170.000 m

warmteopwekking is minimaal

per jaar.

per jaar. Hoeveelheid

650 uur per jaar.

Hoeveelheid proceswater

proceswater is

Benodigde hoeveelheid

is minimaal 1.500 m3 per

minimaal 2.200 m3 per

tapwater is minimaal 1.050 m3

jaar.

jaar.

per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of

Zelfstandig moment: Ja.

natuurlij k moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Nummer maatregel

51

Omschrij ving maatregel

Verdampingswarmte CO2 nuttig gebruiken in gekoeld waternet.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Warmtewisselaar toepassen.

Verdampingswarmte CO2 wordt niet nuttig gebruikt.
Gekoeld waternet met koelmachine met koelvermogen van minimaal 100 kW is
aanwezig.

Economische randvoorwaarden

Verbruik van CO2 bedraagt minimaal 6.000.000 kg per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Nummer maatregel

52

Omschrij ving maatregel

Restwarmte uit blancheerproces nuttig inzetten.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Warmtewisselaar toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

Suppletiewater blancheurs wordt met stoom opgewarmd.

referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Meerdere blancheurs kunnen op één warmtewisselaar worden aangesloten.

684

Economische randvoorwaarden

3

Hoeveelheid verversingswater blancheurs is minimaal 5.500 m per jaar waarbij
het temperatuur verschil tussen in- en uitgaande water minimaal 60°C is.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Nummer maatregel

53

Omschrij ving maatregel

Koelen met ijswater beperken door leidingwater te gebruiken voor voorkoelen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Extra warmtewisselaar en koelcircuit met aansluiting op leidingwater .

Volledige koeling met ijswater.
Het koelproces is te splitsen in een voor - en nakoelproces, die direct na elkaar
plaatsvinden.
3

Economische randvoorwaarden

Hoeveelheid ijswater is minimaal 22 m per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Nummer maatregel

54

Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Volledig opwarmen en/of afkoelen van water in het batchsterilisatieproces
voorkomen.
Warmte- en koudevaten met leidingwerk en pompen toepassen.

Buffers ontbreken.
Meerdere sterilisators op combinatie van een warmte- en koudevat mogelijk.
Minimaal 7.000 batches per jaar.
3

Totale inhoud sterilisator(s) is minimaal 0,5 m .

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel

Mechanische bewerkingen van rubber, kunststof of rubber- of
kunststofproducten
55

685

Omschrij ving maatregel

Afblaas van de flessenblaasmachine hergebruiken in lagedruk persluchtnet (lager
dan 7 bar(o)).

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Systeem om afblaaslucht op te vangen en in lagedruk persluchtnet her te

uitgangssituatie

gebruiken.bar(o)

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Lagedruk perslucht van blaasmachine wordt niet hergebruikt.
Machine geschikt om afblaaslucht her te gebruiken voor lagedruk perslucht.
Frisdrank productie is meer dan 220 miljoen liter per jaar.
Persluchtverbruik is meer dan 9.000.000 m3 per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja .

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Nummer maatregel

56

Omschrij ving maatregel

Warmteverlies uit oven door rookgaskanaal beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Rookgasklep toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een referentie Rookgasklep ontbreekt in bestaande oven.
techniek
Technische randvoorwaarden

Elektronische ontsteking is aanwezig.
Een extra beveiligingsvoorziening is bij bepaalde type ovens noodzakelijk om
ontploffing te voorkomen bij een kapotte klep. Deze voorziening is niet voor alle
ovens beschikbaar. Voer deze toepassing niet uit indien leverancier een goede
werking van de rookgasafvoer niet garandeert.

Economische randvoorwaarden

a) Aardgasverbruik is minder dan
3

b) Aardgasverbruik is minimaal
3

1.000.000 m per jaar.

1.000.000 m per jaar.

Brandervermogen (in kWth )

Brandervermogen (in kWth )

vermenigvuldigd met bedrijfstijd brander

vermenigvuldigd met bedrijfstijd brander

(in uur per jaar) is minimaal 2.800.000

(in uur per jaar) is minimaal 3.100.000

(in kWhth per jaar).

(in kWhth per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Nee.

moment?

Natuurlijk moment: Ja. (natuurlijk moment is als de oven voor langere periode niet
in gebruik is (bijv. verplaatsing, revisie of groot onderhoud))

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Nummer maatregel

57

Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van

Beperken onnodig aardgasverbruik bij direct gestookte charge- en/of continue
ovens zonder elektronische ontsteking.
Elektronische ontsteking toepassen.

686

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een referentie
techniek

Elektronische ontsteking ontbreekt in bestaande oven.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja. (natuurlijk moment is als de oven voor langere periode niet
in gebruik is (bijv. verplaatsing, revisie of groot onderhoud))

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Nummer maatregel

58

Omschrij ving maatregel

Warmteverlies via wanden van industriële ovens beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een referentie
techniek
Technische randvoorwaarden

Isolatie vervangen of extra aanbrengen om oven.

Isolatie materiaal is afwezig of verouderd (ouder dan 20 jaar) in bestaande oven.
N.v.t.
Asbest is niet aanwezig voor isolatie van de oven.
a) Aardgasverbruik is minder dan
3

Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

b) Aardgasverbruik is minimaal 1.000.000
3

1.000.000 m per jaar.

m per jaar.

Brandervermogen (in kWth )

Brandervermogen (in kWth )

vermenigvuldigd met bedrijfstijd

vermenigvuldigd met bedrijfstijd brander

brander (in uur per jaar) is minimaal

(in uur per jaar) is minimaal 2.600.000 (in

2.400.000 (in kWhth per jaar).

kWhth per jaar).

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja. (natuurlijk moment is als de oven voor langere periode niet
in gebruik is (bijv. verplaatsing, revisie of groot onderhoud))

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Nummer maatregel

59

Omschrij ving maatregel

Energieverbruik brander indirect gestookte oven beperken door verbeterde
regeling.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Modulerende brander met toerenregeling toepassen.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een referentie Bestaande oven heeft een hoog/laag of aan/uit brander.
techniek
Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Vermogen brander is minimaal 70 kW.

687

a) Aardgasverbruik is minder dan 1.000.000

b) Aardgasverbruik is minimaal

m3 per jaar.

1.000.000 m3 per jaar.

Brandervermogen (in kWth ) vermenigvuldigd

Brandervermogen (in kWth )

met bedrijfstijd brander (in uur per jaar) is

vermenigvuldigd met bedrijfstijd

minimaal 3.500.000 (in kWhth per jaar).

brander (in uur per jaar) is
minimaal 3.800.000 (in kWhth per
jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Nee.

moment?

Natuurlijk moment: Ja. (natuurlijk moment is als de oven voor langere periode niet
in gebruik is (bijv. verplaatsing, revisie of groot onderhoud))

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Nummer maatregel

60

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige warmteopwekking van tapwater voor gereedschap- en/of
krattenwasmachine toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

a) Hoogrendementsketel HR107

b) Leidingen aanbrengen om warm water

uitgangssituatie

toepassen.

uit warmtewisselaar te gebruiken.

Uitgangssituatie op basis van een

Gereedschap- en/of krattenwasmachine is aangesloten op koud water.

referentie techniek

a) N.v.t.

b) Warmtewisselaar die leidingwater
verwarmt is aanwezig.

Technische randvoorwaarden

Gereedschap en/of krattenwasmachine is geschikt voor aansluiting op warm water.

Economische randvoorwaarden

a) Warmwater verbruik machine is

b) Warmwater verbruik machine is minimaal

minimaal 500 m³ per jaar.

150 m³ per jaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Faciliteiten

Nummer maatregel

61

Omschrij ving maatregel

Energieverbruik van motoren in kneed- en/of mengmachine beperken door
vermogen te regelen op basis van vraag.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Toerenregeling toepassen op motor van kneed- en/of mengmachines.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een referentie

Toerenregeling ontbreekt in bestaande kneed- of mengmachine.

techniek
Technische randvoorwaarden

Kneed- en/of mengmachine zijn geschikt voor toerenregeling.

Economische randvoorwaarden

Vermogen machine (in kW) vermenigvuldigd met bedrijfstijd machine (in uur per
jaar) is minimaal 200.000 (in kWh per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Nee.

moment?

Natuurlijk moment: Ja. (natuurlijk moment is als de machine voor langere periode
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niet in gebruik is (bijv. verplaatsing, revisie of groot onderhoud))
Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Activiteit

Industrieel vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen of dranken

Nummer maatregel

62

Omschrij ving maatregel

Energiezuinig oven opwarmen door gebruik warme lucht bovenuit ruimte.

Mogelij ke technieken ten opzichte van

Kanaalwerk aanbrengen tot nabij luchtaanzuigopening van brander.

uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een referentie Toevoer van warme lucht naar de brander ontbreekt.
techniek
Technische randvoorwaarden

Voer deze maatregel niet uit indien leverancier een goede werking van het
brandproces niet garandeert.
Voldoende en schone luchttoevoer in de ruimte is noodzakelijk

Economische randvoorwaarden

a) Aardgasverbruik is minder dan
3

b) Aardgasverbruik is minimaal
3

1.000.000 m per jaar.

1.000.000 m per jaar.

Brandervermogen (in kWth )

Brandervermogen (in kWth )

vermenigvuldigd met bedrijfstijd

vermenigvuldigd met bedrijfstijd

verwarming (in uur per jaar) is minimaal

verwarming (in uur per jaar) is minimaal

3.100.000 (in kWhth per jaar).

3.5000.000 (in kWhth per jaar).

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k

Zelfstandig moment: Ja.

moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Liftinstallatie
63
Energieverbruik voor verlichting en ventilatie voorkomen indien lift niet in gebruik.
a) Stand-by schakeling op
b) Aanwezigheidsdetectie van personen
liftbesturing toepassen.
toepassen.
Verlichting en ventilatie cabine zijn continue in gebruik.

Type maatregel

Liftinstallatie

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

64
Geïnstalleerd vermogen verlichting liftcabine beperken.
LED-lampen toepassen.

Type maatregel

Serverruimten

N.v.t.
N.v.t.
a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

a) Gloeilamp is aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

b) Halogeenlamp is aanwezig.

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

65
Inzet van fysieke servers in serverruimte beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Meerdere gevirtualiseerde servers werken op een minder aantal fysieke servers.

Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

66
Vrije koeling in serverruimte toepassen om bedrijfstijd
beperken.
a) Direct vrije
b) Verdampingsluchtkoeling inclusief
koeler(s), adiabatische of
compartimenteren en
hybride koeler(s) via
backup door
(vorstbestendige) bypass
koelmachine
toepassen.
toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Geen gevirtualiseerde omgeving aanwezig.
N.v.t.

van koelmachine te

Economische randvoorwaarden

c) Verdampings-koeler(s),
adiabatische of hybride
koeler(s) via
(vorstbestendige) bypass
toepassen inclusief
compartimenteren en
plaatsen van zaalkoelers
die werken op hogere
temperaturen.
a) Airconditioning of
b en c) Compressiekoelmachine verzorgt de volledige
DX- (directe expansie)
koeling.
koeling met
b) De koelmachine en de c)
seizoensgemiddelde
zaalkoelers zijn geschikt
Compressiekoelmachine
COP van maximaal 2,5
om met hogere
met seizoensgemiddelde
is aanwezig.
temperaturen te werken.
COP van maximaal 2,5 is
Temperatuur in
Compressiekoelmachine
aanwezig.
koelsysteem en
met seizoensgemiddelde
Temperatuur in
buitenklimaat maken
COP van maximaal 4 is
koelsysteem en
minimaal 95% vrije
aanwezig.
buitenklimaat maken
koeling mogelijk.
Temperatuur in
minimaal 50% vrije koeling
koelsysteem en
mogelijk.
buitenklimaat maken
minimaal 50% vrije
koeling mogelijk.
Bouwkundig moet het mogelijk zijn, bijvoorbeeld het dak moet het gewicht van
het systeem voor vrije koeling kunnen dragen, en er moet ruimte zijn voor
luchtkanalen en overige installaties.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?

a en b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen.

N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel

67

Omschrij ving maatregel

Energiezuinige koelmachine voor koeling serverruimte toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Compressiekoelmachine met seizoensgemiddelde COP van minimaal 5,5
toepassen.
Compressiekoelmachine met seizoensgemiddelde COP van maximaal 3 is
aanwezig.
N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Technische randvoorwaarden
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c) Zelfstandig moment:
Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel

Serverruimten

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

68
Met hogere koeltemperatuur in serverruimte werken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Volledig gescheiden koude- en warme gangen (compartimenteren) en
blindplaten op ongebruikte posities in racks toepassen.
Warme en koude gangen en blindplaten zijn afwezig.

Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Serverruimten
69
Toerental van ventilatoren in zaalkoelers (CRAH’s) in serverruimte beperken.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Toerenregeling (sensoren en
actuatoren) toepassen op bestaande
ventilatoren.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Er moet ruimte zijn om racks met servers zodanig op te stellen dat warme en
koude gangen zijn te realiseren.
ICT-apparatuur in racks moet aan één zijde van apparatuur lucht aanzuigen.

b) In nieuwe zaalkoelers (CRAH’s)
ventilatoren met toerenregeling
toepassen.

Toerentalgeregelde ventilatoren zijn afwezig.
N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden

a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel

Serverruimten
70

Omschrij ving maatregel

Inzet van servers in serverruimte afstemmen op de vraag

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Powermanagement op servers toepassen.
De CPU (central processing unit) draait continue op volledige snelheid.

Technische randvoorwaarden

N.v.t.

Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel

Serverruimten
71

Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Energiezuinige uninterrupted power system (UPS) in serverruimte toepassen.

Economische randvoorwaarden

Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Efficiënt UPS-systeem (met dubbele conversie is 96% of hoger) toepassen.
Inefficiënte UPS (dubbele conversie efficiëntie in deellast is maximaal 92%) is
aanwezig.
N.v.t.
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Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel

Informatie- en communicatietechnologie
72

Omschrij ving maatregel

Pas energiezuinig printen en/of kopiëren toe op de werkplek.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Centraal printen of kopiëren.
Minimaal 10 lokale printers zijn aanwezig.
N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Informatie- en communicatietechnologie
73
Energiezuinige ICT op de werkplek toepassen.
a) Desktop die voldoet
b) Laptop die voldoet
aan Energy Star
aan Energy Star
specificatie toepassen.
specificatie toepassen.
a) Desktop zonder
b) Laptop zonder Energy
Energy Star specificatie.
Star specificatie.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden
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c) Beeldscherm die
voldoet aan Energy Star
specificatie toepassen.
c) Beeldscherm zonder
Energy Star specificatie.

9. Agrarische sector
Inrichtingen w aar activiteiten met betrekking tot gew assen of landbouw huisdieren plaatsvinden voor
zover deze geteeld of gekweekt onderscheidenlijk gef okt, gemest, gehouden of verhandeld w orden.
Ter indicatie, de SBI-codes die voor de indeling van deze bedrijven veelal w orden gebruikt zijn de SBIcodes 01.11 tot en met 01.64.
In lijn met artikel 2.15, zesde lid, gaat het hier niet om bedrijven in de glastuinbouw .
Maatregelen
Tabel 9. Erkende maatregelen voor energiebesparing in de agrarische sector
Type m aatregel
Num m ers
Gebouw schil

1-4

Ruimteventilatie

5

Ruimteverw arming

8, 15

Ruimte- en buitenverlichting

11-13

Faciliteiten

25-27

Warm tapw atervoorziening, niet zijnde stookinstallatie

15

Processen

15

Activiteit
In w erking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

6, 7, 9, 10, 14

In w erking hebben van een koelinstallatie

16-24

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Gebouwschil
1
Varkenshouderij: Warmteverlies door lekkages in ventilatiekanaal beperken.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Gebouwschil
2
Warmteverlies via vloer beperken.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Gebouwschil
3
Warmteverlies via buitenmuur beperken.

Luchtdicht maken van ventilatiekanalen.
Ventilatiekanaal is niet luchtdicht.
Centraal luchtkanaal is aanwezig.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Vloer van verwarmd dierverblijf isoleren.
Isolatie van vloer ontbreekt.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Spouwmuur van verwarmd dierverblijf isoleren.
Isolatie in spouwmuur ontbreekt.
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Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Gebouwschil
4
Warmteverlies via schuin dak beperken.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Dak aan binnenzijde isoleren
Isolatie van dak ontbreekt.
Ruimte wordt verwarmd.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Ruimteventilatie
5
Debiet van ventilator beperken.
a) Frequentieregelaars voor ventilatoren voor
ventilatie en circulatie.

b) Tulpen: Ethyleengestuurde
ventilatie met frequentieregelaars.

Frequentieregelaars ontbreken.

b) Ethyleenanalysers ontbreken.

Klimaatcomputer is aanwezig.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
6
Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) Pluimveehouderij: Indirect
gasgestookte modulerende
hoogrendements- (HR-) luchtverhitter
en extra ventilator toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Centrale verwarming voor
pluimveestallen verbeterdrendements(VR-) ketel of lager is aanwezig.

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

a) Klimaatregeling is aanwezig.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
[3] Warmteverlies via buitenmuur beperken.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen

b) Hoogrendementsketel HR107
toepassen.
b) Conventioneelrendements- (CR-) of
verbeterdrendements- (VR-) ketel is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).
b) Condensafvoer is mogelijk.

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
7
Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van de
buitentemperatuur.
Weersafhankelijke regeling op ketel of cv-groep toepassen.
Weersafhankelijke regeling ontbreekt op ketel of cv-groep met
hogetemperatuurverwarming .
CV-watertemperatuur in uitganssituatie veelal boven 70 °C.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[3] Warmteverlies via buitenmuur beperken
[6] Energiezuinige warmteopwekking toepassen
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Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Ruimtever war ming
8
Varkenshouderij: Onnodig aanstaan van biggenlamp voorkomen.

Alternatieve erkende maatregelen

[6] Energiezuinige warmteopwekking toepassen.
N.v.t.

Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Halveringsschakelaar op biggenlamp toepassen.
Halveringsschakelaar ontbreekt.
Vloerverwarming is aanwezig.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
9
Varkenshouderij en (vlees)kuikens: Voorkomen dat warmte met ventilatielucht
naar buiten wordt afgevoerd.
Warmte uit ventilatielucht in stallen met warmtepomp terugwinnen.
Warmtevoorziening op basis van vloerverwarming en gasgestookte ketel.
Warmtepompsysteem heeft coëfficiënt of performance (COP) van ten minste 5
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
10
Varkenshouderij en vleeskuiken: Warmte van uitgaande lucht gebruiken voor
verwarmen ingaande ventilatielucht..

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Warmtewisselaar in ventilatielucht uit de luchtwasser toepassen.

Type maatregel
Nummer maatregel

Ruimte- en buitenverlichting
11
Vermogen conventionele verlichting met langwerpige fluorescentielampen (TL8)
verlagen door spanningsverlaging.
Spanningsverlagingstoestel toepassen dat spanning verlaagt naar 207 tot 210
Volt.

Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Warmteterug winsysteem luchtwasser ontbreekt. Lucht wordt na centrale
afzuiging en na luchtwasser naar buiten geblazen.
Luchtwasser is aanwezig.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Spanningsverlagende schakelkast ontbreekt.
Aparte verlichtingsgroep is aanwezig.
Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal 11,5 kW.
Minimaal 2.500 branduren.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Ruimte- en buitenverlichting
12
Geïnstalleerd vermogen verlichting in dierverblijf en verwerkingshal beperken.
a) Pluimvee:
Armaturen met
dimbare LED- lampen
toepassen.
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b) Armaturen met
hoogfrequente
langwerpige
fluorescentie-lampen
(TL5) toepassen.

c) Armaturen met LEDlampen toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL8) zijn
aanwezig.
a) Kleur lampen is
b en c) N.v.t.
5700 Kelvin.
a) N.v.t.
b en c) Lampen branden ten minste 2.900 uur per jaar.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Ruimte- en buitenverlichting
13
Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.

Activiteit
Nummer maatregel

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
14
Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen

Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Armatuur met LED-lamp toepassen.
Halogeenverlichting (floodlight) is aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Gasgestookte hoogrendement- (HR-)boiler toepassen.
Conventionele gasgestookte boiler is aanwezig.
Condensafvoer is mogelijk.
3
Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Ruimtever war ming, Warm tapwater voorziening , niet zijnde stookinstallatie en
Processen
15
Warmteverlies via warmwaterleiding en en -appendages beperken.
b) Isolatie aanbrengen om
a) Isolatie aanbrengen om appendages.
leidingen.
a) Isolatie om appendages ontbreekt.

b) Isolatie om leidingen ontbreekt.

Vocht en warmte moeten weg kunnen indien nodig voor behoud van goede
staat en werking.
Bedrijfstijd van installatie bij leidingen en appendages is minimaal 1.250 uur per
jaar.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

In werking hebben van een koelinstallatie
16
Warmte van condensors koelinstallatie nuttig gebruiken.

Activiteit

In werking hebben van een koelinstallatie

Warmte condensors benutten voor (ruimte)verwarming.
Warmte van condensors wordt niet benut.
Warmtevraag is aanwezig. Koelinstallatie van minimaal 1.400 kW is aanwezig.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

17
Melkvee: Energiezuinig koelen van melk.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

In werking hebben van een koelinstallatie
18
Melkvee: Energiezuinig koelen door koude lucht te gebruiken.

Activiteit
Nummer maatregel

In werking hebben van een koelinstallatie
19
Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Verlies van koude door wand
koelcel beperken.

Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Voorkoeler toepassen.
Voorkoeler in melktank ontbreekt.
N.v.t.
Melkproductie is minimaal 1.000.000 kg per jaar.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Aan te zuigen (buiten)lucht scheiden van afgegeven lucht vanuit koelmachine.
Koelmachine heeft geen gescheiden luchtaanzuiging.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Wand koelcel volledig isoleren.
Isolatie van wand koelcel ontbreekt.
N.v.t.
De koelcel is overwegend het gehele jaar in gebruik.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een koelinstallatie
20
Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Binnentreden van warme en/of
vochtige lucht in koelcel beperken.
Deurschakeling celprogramma toepassen die de koeling onderbreekt.
Deurschakeling ontbreekt.
Sensoren zijn aanwezig om koeling te onderbreken.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een koelinstallatie
21
Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Onnodige verlichting in koelcel
voorkomen.
Uitschakelen van verlichting met bewegingsmelder in koelcel.
Bewegingsmelder ontbreekt.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

In werking hebben van een koelinstallatie
22
Akkerbouw: Energiezuinig bewaren van producten
Regeling voor temperatuurvariatie (dag/nacht) toepassen.
Regeling voor temperatuurvariatie ontbreekt.
Er is een bewaarcomputer aanwezig.
Product moet tolerantie bieden in bewaartemperatuur.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een koelinstallatie
23
Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Beperken van isolatie van
verdamper door ijsvorming.
Ventilatieontdooiing toepassen.
Regeling voor ventilatieontdooiing en/of ontdooibeëindigingsthermostaat
ontbreekt.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een koelinstallatie
24
Akkerbouw, bollenteelt, paddenstoelenteelt: Energiezuinige lampen in koelcel
toepassen.
a) Armatuur met langwerpige
b) Armatuur met LED lamp
hoogfrequent fluorescentie lamp (TL5)
toepassen.
toepassen.
Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL8) zijn
aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Faciliteiten
25
Melkvee: Onnodig aanstaan op vollast van vacuümpomp voorkomen.
Frequentieregelaar toepassen op vacuümpomp.
Frequentieregelaar op vacuümpomp ontbreekt.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Faciliteiten
26
Vollasturen draaistroommotor beperken.
a) Frequentiegeregelde
draaistroommotor toepassen.
a) IE2 motor of lager is aanwezig.
Frequentieregeling ontbreekt.

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Draaistroommotor heeft wisselende belasting of overcapaciteit.
a) N.v.t.
b) Geen aanpassing aan driewegklep
en regelsysteem nodig.
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b) Frequentieregeling op pomp
warmwatercircuit toepassen.
b) Frequentieregeling op pomp
ontbreekt.

Aardgasverbruik is minder dan 170.000
3
m per jaar.
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
[27] Energiezuinige motor toepassen.
N.v.t.
Faciliteiten
27
Energiezuinige motor toepassen.
Gelijkstroommotor toepassen.
IE2 draaistroommotor of lager is aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

699

10. Mobiliteitsbranche
Inrichtingen in mobiliteitssector zoals autodealerbedrijven, onaf hankelijke autobedrijven,
autoverhuurbedrijven, revisiebedrijven, truckbedrijven , truck- en trailerbedrijven, caravan- en
camperbedrijven, aanhangw agenbedrijven, gemotoriseerde en ongemotoriseerde tweewielerbedrijven
en bandenservicebedrijven. Ter indicatie: SBI-codes die voor de indeling van deze inrichtingen veelal
w orden gebruikt zijn: 45.11, 45.19, 45.20.2, 45.3, 45.4 en 77.
Voor de autoschadeherstelbranche (waarvoor veelal de SBI-codes 45204, 45112, 45191, 45192,
45203, 45205 w orden gebruikt) geldt een eigen erkende maatregellijst. Die lijst is ook van toepassing
op de autoschadeherstelw erkplaatsen binnen de mobiliteitssector.
De lijst is niet van toepassing op tankstations (SBI-code 47.3) en autowasstraten.
Maatregelen
Tabel 10. Erkende maatregelen voor energiebesparing in de mobiliteitssector
Type m aatregel
Nummers
Gebouw schil

1-3

Ruimteventilatie

18

Ruimteverw arming

4, 7, 10, 11

Ruimte- en buitenverlichting

12-17

Persluchtinstallatie

19-22

Faciliteiten

23

Activiteit
In w erking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen

5, 6, 8, 9

Gebouwschil
1
Kantoor en/of showroom: Verlies van warmte en koude via beglazing in
gemetselde gevel beperken.
HR++-glas toepassen.
a) Ruimte met blank enkelglas wordt
b) Ruimte met blank enkelglas wordt
verwarmd.
verwarmd en gekoeld.
N.v.t.
Binnentemperatuur is tijdens stookseizoen en tijdens werktijden minimaal 17°C
en totaal bruto verwarmd vloeroppervlak is minimaal 150m2 .
a) Zelfstandig moment: Nee.
b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[6] Kantoor en/of showroom: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.
In gebouwen met minimaal een energielabel A met een energie index ≤ 0,50
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2009 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2009 voldoen, wordt geacht deze maatregel
reeds te zijn genomen.
Gebouwschil
2
Kantoor en/of showroom: Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken
bij gemetselde gevel.
Spouwmuur isoleren.
Isolatie in spouwmuur ontbreekt.
a) Ruimte wordt verwarmd (anders
b) Ruimte wordt verwarmd en
dan vorstvrij).
gekoeld.
N.v.t.
N.v.t.
a) Zelfstandig moment: Nee.
b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[6] Kantoor en/of showroom: Energiezuinige warmteopwekking toepassen
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Bij zondere omstandigheden

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

In gebouwen met minimaal een energielabel A met een energie index ≤ 0,50
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2009 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2009 voldoen, wordt geacht deze maatregel
reeds te zijn genomen.
Gebouwschil
3
Verlies van warmte en/of koude via sectionaaldeuren in verwarmde (anders
dan vorstvrij) ruimte beperken.
Loopdeur toepassen.
Voor personentoegang gehele sectionaaldeur openen.
Ruimte aanwezig in gevel of in de bestaande sectionaaldeur.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Ruimtever war ming
4
Bedrijfshal en/of showroom: Warmte in hoge ruimte actief verdelen naar
werkplekken met warmtevraag.
Ondersteuningsventilator toepassen.
Voorziening voor luchtcirculatie ontbreekt.
Geen vervuilende gassen (zoals las- of uitlaatgassen) substantieel aanwezig.
Kraanbaan en ondersteuningsventilator hinderen elkaar niet.
Temperatuur boven in ruimte is minimaal 4°C hoger dan temperatuur op
werkniveau.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t
N.v.t.

Economische randvoorwaarden

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
5
Bedrijfshal: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.
a) Hoogrendementsb) Hoog-rendementsc) Gasgestookte
ketel HR100, HR104 of
(HR-) luchtverhitter
donkere straler
HR107 toepassen.
toepassen.
toepassen.
a) Conventioneel
b) Conventionele
c) Conventionele
rendements- (CR) of
luchtverhitter is
luchtverhitter is
verbeterd rendementsaanwezig.
aanwezig.
(VR) ketel is aanwezig
voor basislast
(bedrijfstijd is meer dan
500 uur per jaar).
a en b) Condensafvoer is mogelijk.
c) Rookgas-afvoer is
mogelijk.
N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
6
Kantoor en/of showroom: Energiezuinige warmteopwekking toepassen.
Hoogrendementsketel HR107 toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Technische randvoorwaarden

Technische randvoorwaarden

Economische randvoorwaarden

a) Conventioneel rendements- (CR) of
b) Hoogrendementsketel HR100 is
verbeterd rendements- (VR) ketel is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).
meer dan 500 uur per jaar).
Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C. Bij
Hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of
hogetemperatuurstralingspanelen) verhinderen dat niet.
Condensafvoer is mogelijk.
N.v.t.
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Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

a) Zelfstandig moment: Ja.
b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[2] Kantoor en/of showroom: Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken
bij gemetselde gevel.
In gebouwen met minimaal een energielabel A met een energie index ≤ 0,50
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2009 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2009 voldoen, wordt geacht deze maatregel
reeds te zijn genomen.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Ruimtever war ming
7
Temperatuur per ruimte naregelen.
a) Thermostatische radiatorkranen
b) Klokthermostaten (en
toepassen.
overwerktimers) toepassen.
Individuele naregeling per ruimte of verwarmingsgroep ontbreekt bij meerdere
verblijfsruimten.
N.v.t.

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
8
Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne
warmtelast.
Optimaliserende regeling toepassen.
Optimaliserende regeling ontbreekt.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
9
Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.
Weersafhankelijke regeling op ketel of CV-groep toepassen.
Weersafhankelijke regeling ontbreekt op ketel of cv-groep met
hogetemperatuurverwarming .
Weersafhankelijke regeling toepassen op groep als dit op ketel onmogelijk is
door warmtapwater voorziening .

Economische randvoorwaarden

Meerdere verwarmde verblijfsruimten met totaal bruto vloeroppervlakte van
2
minimaal 150 m .

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Ruimtever war ming
10
Debiet cv-pomp automatisch regelen op basis van warmtebehoefte.

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen

CV-pomp met frequentieregeling toepassen.
Frequentieregeling op cv-pomp ontbreekt.
Variërende flow mag geen problemen opleveren voor het warmteafgiftesysteem.
Aanwezige driewegkleppen en regelsysteem hoeven niet te worden
aangepast.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
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Bij zondere omstandigheden

N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Ruimtever war ming
11
Warmteverlies via warmwaterleiding en en -appendages beperken in
onverwarmde ruimten.
Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Isolatie om leidingen en appendages.
Vocht en warmte moet weg kunnen indien nodig voor behoud van goede staat
en werking.
Bedrijfstijd van installatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal
1.250 uur per jaar (ter indicatie: een standaard stookseizoen).

Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Ruimte- en buitenverlichting
12
Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken.
a) Led-lamp in
b) Armatuur
c) Led-lamp in
bestaande
met
bestaande
armatuur
langwerpige
armatuur
toepassen.
fluorescentie
toepassen.
lamp (TL5)
toepassen.
a en b) Gloeilamp is aanwezig.
c) Halogeenlamp
is aanwezig.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een

d) LED-lamp
toepassen.

d) Conventionele
armaturen met
langwerpige
fluorescentielamp (TL)
is aanwezig.

De lichtopbrengst is voldoende om reclame goed te verlichten
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[16] Onnodig branden van reclame- en overige buitenverlichting voorkomen zodat
verlichting alleen brandt als het donker is en jaargemiddeld per nacht minimaal 6 uur
uit is.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Ruimte- en buitenverlichting
13
Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken.
a) Armaturen met led-lampen toepassen. b) Armaturen met langwerpige
fluorescentielampen (TL5) toepassen.
Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn
aanwezig.
N.v.t.
a) Aantal branduren is minimaal 2.500
b) Aantal branduren is minimaal 2.500
uur per jaar.
uur per jaar.
Geïnstalleerd vermogen van verlichting
neemt door toepassen van led-lampen
minimaal 50% af bij voldoende
lichtopbrengst
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
[16] Onnodig branden van binnenverlichting voorkomen.
In gebouwen met minimaal een energielabel A met een energie index ≤ 0,50 dan
wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2009 (of daarna) en die derhalve
aan de EPC-eisen van 2009 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
Ruimte- en buitenverlichting
14
Showroom: Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken.
Led-lampen in bestaand armatuur toepassen.
Halogeenlamp is aanwezig.
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referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen

Bij zondere omstandigheden

Bij gelijkblijvende lichtkleur en lichtopbrengst.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In gebouwen met minimaal een energielabel A met een energie index ≤ 0,50
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2009 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2009 voldoen, wordt geacht deze maatregel
reeds te zijn genomen.
Ruimte- en buitenverlichting
15
Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.
a) Hoge druk natriumlamp toepassen
b) Metaalhalogenidelamp toepassen
in bestaande armatuur.
in bestaande armatuur.
a en b) Hoge druk kwiklamp is aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[17] Onnodig branden van reclame- en overige buitenverlichting voorkomen
zodat verlichting alleen brandt als het donker is en per nacht minimaal 6 uur uit
is.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Ruimte- en buitenverlichting
16
Onnodig branden van basis binnenverlichting
a) Veegschakeling
b)
toepassen.
Bewegingsmelde
r toepassen.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a) Veegschakeling,
ontbreekt.

Technische randvoorwaarden

Is geen nood- of veiligheidsverlichting .

Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?

Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

b) Bewegingsmelder
ontbreekt.

voorkomen.
c)
Daglichtafhankeli
jke regeling voor
dimmen van
verlichting
toepassen..
c)
Daglichtafhankeli
jke dimregeling
ontbreekt bij
hoog frequente
armaturen met
langwerpige
fluorescentielam
pen (TL) (niet
retrofit).

a) N.v.t.

b) De verlichting
is apart
schakelbaar per
(deel van) de
ruimte.

c) De verlichting
is dimbaar.

a) Geïnstalleerd
vermogen per
veegschakeling is
minimaal 23 kW.
Per veegschakeling
zijn maximaal 12
aanpassingen nodig
om te voorkomen dat
apparatuur onbedoeld
wordt uitgeschakeld.

b) Geïnstalleerd
vermogen per
schakeling is
minimaal 0,42
kW.

c) Geïnstalleerd
vermogen per
regeling is
minimaal 0,7 kW.
Minimaal 10%
van het dak of
minimaal 30%
van de gevel is
daglicht
doorlatend.

d)
Daglichtafhankeli
jke schakeling
voor schakelen
van verlichting
toepassen.
d)
Daglichtafhankeli
jke schakeling
ontbreekt bij
conventionele
armaturen met
langwerpige
fluorescentielam
pen (TL).

d) De verlichting
is apart
schakelbaar
langs ramen en
/of onder
daglichtopening e
n.
d)
Geïnstalleerd
vermogen per
regeling is
minimaal 0,7 kW.
Minimaal 10%
van het dak of
minimaal 30%
van de gevel is
daglicht
doorlatend.
d) Zelfstandig
moment: Ja.
Natuurlijk
moment: Ja.

a) Zelfstandig
b) Zelfstandig
c) Zelfstandig
moment: Nee.
moment: Ja.
moment: Ja.
Natuurlijk moment:
Natuurlijk
Natuurlijk
Ja.
moment: Ja.
moment: Ja.
N.v.t.
In gebouwen met minimaal een energielabel A met een energie index ≤ 0,50 dan
wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2009 (of daarna) en die derhalve
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aan de EPC-eisen van 2009 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Ruimte- en buitenverlichting
17
Onnodig branden van reclame- en overige buitenverlichting voorkomen zodat
verlichting alleen brandt als het donker is en per nacht minimaal 6 uur uit is.
Schemerschakelaar en tijdschakelklok toepassen.
Schemerschakelaar en/of tijdschakelaar ontbreekt.
Is geen nood- of veiligheidsverlichting .
Geïnstalleerd vermogen per schakeling is minimaal 1,5 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Ruimteventilatie
18
Onnodig aanstaan van mechanische ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen.
Tijdschakelaar of tijdschakelaar met weekendschakeling (met of zonder
overwerktimer) toepassen.

Technische randvoorwaarden

Geen verwarming en koeling middels ventilatielucht.

Economische randvoorwaarden

Totaal bruto vloeroppervlakte kantoor en/of showroom is minimaal 600 m .

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Persluchtinstallatie
19
Energiezuinig opwekking van perslucht met een schroefcompressor.
a) Koude buitenlucht gebruiken.
b) Binnenlucht uit onverwarmde
ruimte gebruiken.
Schroefcompressor zuigt warme lucht uit de ruimte aan.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt.

2

N.v.t.
a) Opening in gevel is mogelijk
binnen een afstand van 3 meter.

b) N.v.t.

Vermogen van de schroefcompressor (in kW) vermenigvuldigd met aantal
equivalenten van vollasturen per jaar (in uur per jaar) is minimaal 73.000 (kWh
per jaar).
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Persluchtinstallatie
20
Nullasturen perslucht schroefcompressor beperken.
Perslucht schroefcompressor met frequentieregeling toepassen.
Schroefcompressor heeft vollast/nullast- of vollast/nullast/uitschakeling.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Bij meerdere schroefcompressoren uitvoeren bij leidende compressor en rest
op basis van aan/uitschakeling.
Aantal nullasturen is minimaal 1.100 uur per jaar (ter indicatie: 4 uur per
werkdag).
Vermogen van compressor (in kW) vermenigvuldigd met aantal equivalenten
van vollasturen per jaar (in uur per jaar) is minimaal 27.000 (kWh per jaar).
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel

Persluchtinstallatie

Technische randvoorwaarden

Economische randvoorwaarden
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Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

21
Warmte van perslucht schroefcompressoren nuttig gebruiken.
Warmte transporteren via luchtkanaal.
Warmte van schroefcompressor wordt naar buiten afgevoerd.
N.v.t.
Aantal equivalenten van vollasturen is minimaal 1.400 uur per stookseizoen
(ter indicatie: 10 uur per werkdag in stookseizoen).
Afstand tot te verwarmen ruimte is minder dan 3 meter.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Persluchtinstallatie
22
Onnodig aanstaan persluchtsysteem voorkomen.
a) Bij drukvat groepsafsluiter en
b) Schakelklok met overwerktimer
schakelklok toepassen.
toepassen.
Schroef- of zuigercompressor kan alleen handmatig worden uitgeschakeld.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
a) Vermogen van compressor (in kW)
vermenigvuldigd met aantal
equivalenten van vollasturen per jaar
(in uur per jaar) is minimaal 15.000
(kWh per jaar).

b) Vermogen van compressor (in kW)
vermenigvuldigd met aantal
equivalenten van vollasturen per jaar
(in uur per jaar) is minimaal 9.500
(kWh per jaar).

Ruimte- en buitenverlichting
23
Onnodig branden van hefbrugverlichting (in lage stand en in pauzes)
voorkomen.
Schakelaar toepassen die verlichting automatisch uitschakelt.
Hefbrugverlichting zonder schakeling.
Hefbrugverlichting is apart schakelbaar.
Minimaal 270W verlichtingsinstallatie per schakeling.
Hefbrugverlichting staat minimaal 30% werktijden alsook in pauzes onnodig
aan.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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11. Sport en recreatie
Inrichtingen w aar sprake is van sport en recreatie. Het gaat om vakantie- en recreatieparken en
campings, zw embaden, sporthallen, sportzalen, ijsbanen, sauna’s en sportvelden en combinaties
daarvan. Voor vakantie- en recreatieparken en campings geldt dat voor de kantoren, supermarkten en
restaurants op deze parken gebruik gemaakt kan w orden van de erkende maatregellijst voor kantoren,
detailhandel en hotels en restaurants.
De erkende maatregellijst geldt niet voor vakantiew oningen en niet voor stadions.
Maatregelen
Tabel 11. Erkende maatregelen voor energiebesparing in de sector sport en recreatie
Type m aatregel
Nummers
Gebouw schil

1 – 3, 21

Ruimteventilatie

5 – 7, 22

Ruimteverw arming

4, 24 - 27

Ruimte- en buitenverlichting

8, 28- 32, 35

Roltrapsysteem

36

Serverruimten

37-43

Inf ormatie- en communicatietechnologie

44,45

Faciliteiten

9, 10

Zw embassin

17-20

Warm tapw atervoorziening, niet zijnde stookinstallatie

33, 34

Activiteit
In w erking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

23

In w erking hebben van een koelinstallatie

11 – 15

Bereiden van voedingsmiddelen

16

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Gebouwschil
1
a) Zwembad: verlies warmte via
gebouwschil beperken.
Toepassen spouwmuur isolatie.

b) Sporthal: verlies warmte via
gebouwschil beperken.

Niet geïsoleerde (spouw)muur.
Damp uit de spouwmuur moet goed kunnen ontsnappen via de buitenste muur.
Dampremmende stenen, waterdichte verf, of glazuur op de buitenmuur kunnen
een probleem vormen.
N.v.t.
a)
b)
Zelfstandig moment: Ja.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In een tennishal in een gebouw met minimaal een energielabel A met een EI
van≤ 0,50 dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna)
en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze
maatregel reeds te zijn genomen.
In een sporthal in een gebouw met minimaal een ener gielabel D dan wel in een
nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
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In een zwembad in een gebouw met een energielabel A met een EI van ≤ 0,70
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2015 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2015 voldoen, wordt geacht deze maatregel
reeds te zijn genomen.
In een gebouw waarin sprake is van een combinatie van een zwembad, sporthal
of tennishal, geldt bovenstaande vanaf het meest ambitieuze energielabel dan
wel het meest recente bouwjaar.
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Gebouwschil
2
Zwembad: verlies warmte via dak beperken
Oud dak vervangen en isoleren met een Rc-waarde van tenminste 3,5 [m2 K/W].
Niet (voldoende) geïsoleerd dak is aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In een tennishal in een gebouw met minimaal een energielabel A met een EI
van≤ 0,50 dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of
daarna) en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht
deze maatregel reeds te zijn genomen.
In een sporthal in een gebouw met minimaal een energielabel D dan wel in een
nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
In een zwembad in een gebouw met een energielabel A met een EI van ≤ 0,70
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2015 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2015 voldoen, wordt geacht deze maatregel
reeds te zijn genomen.
In een gebouw waarin sprake is van een combinatie van een zwembad,
sporthal of tennishal, geldt bovenstaande vanaf het meest ambitieuze
energielabel dan wel het meest recente bouwjaar.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Gebouwschil
3
Zwembad: verlies warmte
a) HR++ in geïsoleerd
kozijn
a) Enkel glas in kozijn

via beglazing beperken
b) HR++ in geïsoleerd
kozijn
b) Dubbel glas in kozijn

c) HR+++ in geïsoleerd
kozijn
c) Enkel glas in metalen
kozijn

N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In een tennishal in een gebouw met minimaal een energielabel A met een EI
van≤ 0,50 dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna)
en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze
maatregel reeds te zijn genomen.
In een sporthal in een gebouw met minimaal een energielabel D dan wel in een
nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
In een zwembad in een gebouw met een energielabel A met een EI van ≤ 0,70
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2015 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2015 voldoen, wordt geacht deze maatregel
reeds te zijn genomen.
In een gebouw waarin sprake is van een combinatie van een zwembad, sporthal
of tennishal, geldt bovenstaande vanaf het meest ambitieuze energielabel dan
wel het meest recente bouwjaar.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Ruimtever war ming
4
Zwembad: Energiezuinige warmteopwekking toepassen
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Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

HR-ketel toepassen
Conventionele CV-ketel of VR CV-ketel
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
[In een tennishal in een gebouw met minimaal een energielabel A met een EI
van≤ 0,50 dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna)
en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze
maatregel reeds te zijn genomen.
In een sporthal in een gebouw met minimaal een energielabel D dan wel in een
nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
In een zwembad in een gebouw met een energielabel A met een EI van ≤ 0,70
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2015 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2015 voldoen, wordt geacht deze maatregel
reeds te zijn genomen.
In een gebouw waarin sprake is van een combinatie van een zwembad, sporthal
of tennishal, geldt bovenstaande vanaf het meest ambitieuze energielabel dan
wel het meest recente bouwjaar.]

Type maatregel
Nummer maatregel

Ruimteventilatie
5

Omschrij ving maatregel

Zwembad: verlies warmte via ventilatielucht beperken

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

a) enkele kruisstroomwisselaar met hoger rendement

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

a en b) N.v.t.

Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

c) dubbele
kruisstroomwisselaar
modulaire separate
opzet conform het
DWARS-systeem, met
hoger rendement
Luchtbehandeling met twincoil systeem als warmteterug winning

N.v.t.
a) Zelfstandig moment:
Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

b) dubbele
kruisstroomwisselaar
met hoger rendement

c) Gezamenlijke opstellingsruimte van
meerdere luchtbehandelingskasten in
één technische ruimte
b en c) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Ruimteventilatie
6
Zwembad: verlies warmte via ventilatielucht beperken
a) Recirculeren van ventilatiedebiet op b) Recirculeren van ventilatiedebiet op
basis van vocht en temperatuur met
basis van vocht en temperatuur als
recirculatieklepsturing.
zwembadafdekking aanwezig is.
a) 100% ventilatie met twincoil als
b) 100% ventilatie met twincoil als
warmteterug winning
warmteterug winning
(zonder zwembadafdekking).
(zwembadafdekking aanwezig).
Kan uitsluitend bij 100% goed gecoate chloorbestendige toe- en afvoerkanalen en
onderdelen.
N.v.t.
a) Zelfstandig moment: Nee.
b) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In een tennishal in een gebouw met minimaal een energielabel A met een EI van≤
0,50 dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel
reeds te zijn genomen.
In een sporthal in een gebouw met minimaal een energielabel D dan wel in een
nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
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genomen.
In een zwembad in een gebouw met een energielabel A met een EI van ≤ 0,70
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2015 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2015 voldoen, wordt geacht deze maatregel
reeds te zijn genomen.
In een gebouw waarin sprake is van een combinatie van een zwembad, sporthal
of tennishal, geldt bovenstaande vanaf het meest ambitieuze ener gielabel dan
wel het meest recente bouwjaar.
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Ruimteventilatie
7
Zwembad: verlies
a) Luchtdebiet
verlagen op
basis van vocht
en temperatuur
met
toerenregeling.

warmte via ventilatielucht beperken
b) Luchtdebiet
c) Luchtdebiet
verlagen op
verlagen op basis van
basis van vocht
het drogen van
en temperatuur
buitenlucht met
met toeren
toerenregeling
gestuurde
debietregeling met
frequentietoerengestuurde
regelaars met
frequentieregelaars.
difuusinblaas.
100% ventilatie met twincoil als warmteterug winning.
a) Motoren
geschikt voor
toerenregeling.

b) Motoren
geschikt voor
toerenregeling
en extra regeling
luchtdichte
constructie.

d) Latente energie
onttrekken uit de
afblaaslucht middels
een warmtepomp in
combinatie met wtw en
temp en vochtregeling,
debietregeling met
toerengestuurde
frequentieregelaars.

c en d) Kasten passen in de technische ruimte.

Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?

N.v.t.
a, b, en d)
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
In een tennishal in een gebouw met minimaal een energielabel A met een EI van≤ 0,50
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve
aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.

c)
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

In een sporthal in een gebouw met minimaal een energielabel D dan wel in een nieuw
gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de EPC-eisen
van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.
In een zwembad in een gebouw met een energielabel A met een EI van ≤ 0,70 dan wel
in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2015 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2015 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.
In een gebouw waarin sprake is van een combinatie van een zwembad, sporthal of
tennishal, geldt bovenstaande vanaf het meest ambitieuze energielabel dan wel het
meest recente bouwjaar.
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Ruimte- en buitenverlichting
8
Onnodig branduren binnenverlichting voorkomen.
a) Aanwezigheidsdetectie toepassen.

b) Veegschakeling toepassen.

Standaard TL-D schakeling of standaard PL schakeling is aanwezig.
a en b) Aansluiting op bestaande installatie(s) en bekabeling
N.v.t.
a en b)
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In een tennishal in een gebouw met minimaal een energielabel A met een EI
van≤ 0,50 dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna)
en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze
maatregel reeds te zijn genomen.
In een sporthal in een gebouw met minimaal een energielabel D dan wel in een
nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
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genomen.
In een zwembad in een gebouw met een energielabel A met een EI van ≤ 0,70
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2015 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2015 voldoen, wordt geacht deze maatregel
reeds te zijn genomen.
In een gebouw waarin sprake is van een combinatie van een zwembad, sporthal
of tennishal, geldt bovenstaande vanaf het meest ambitieuze energielabel dan
wel het meest recente bouwjaar.
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Faciliteiten
9
Zwembad: verlies warmte via waterglijbaan, die (gedeeltelijk) buiten de
gebouwschil loopt, beperken
a) Hogere isolatiewaarde glijbaan.
b) Openingen van glijbaan dichten met
samendrukbare ballen of klep.
a) Ongeïsoleerde waterglijbaan
b) Openingen waterglijbaan zijn aan
(diameter 1,2 m) is aanwezig.
beide zijden niet afgedekt.
N.v.t.
N.v.t.
a)
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

b)
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Faciliteiten
10
Energiezuinige motoren toepassen (bij o.a. liften, badwatercirculatiepompen en
koelcompressoren).
a) IE2-motor met frequentieregeling
b) IE3-motor (met frequentieregeling)
toepassen.
toepassen.
Motor met rendementsklasse IE1, IE2 (zonder frequentieregeling) of lager is
aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
a en b)
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een koelinstallatie.
11
Energiezuinig koelen door koude lucht te gebruiken.
Aan te zuigen (buiten)lucht scheiden van afgegeven lucht vanuit koelmachine.
Koelmachine heeft geen gescheiden luchtaanzuiging.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een koelinstallatie.
12
Verlies van koude door wand koelcel beperken.
Wand koelcel volledig isoleren.
Isolatiemateriaal is niet aanwezig of beschadigd.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

In werking hebben van een koelinstallatie.
13
Deurschakeling celprogramma toepassen die de koeling onderbreekt.
Deurschakeling toepassen.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

In werking hebben van een koelinstallatie.
14
Onnodige verlichting in de koelcel voorkomen.
Uitschakelen van verlichting in koelcel met bewegingsmelder of deurschakeling
.
Bewegingsmelder of deurschakeling ontbreekt.

Deurschakeling ontbreekt.
Sensoren aanwezig om koeling te onderbreken.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

In werking hebben van een koelinstallatie.
15
Voorkomen dat ijs de verdamper isoleert.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Bereiden van voedingsmiddelen
16
Debiet afzuigsystemen in keuken beperken.
Rook- of dampdetectieapparatuur in combinatie met meet- en regelapparatuur van
de afzuiginstallatie.
Meet- en regelapparatuur van de afzuiginstallatie ontbreekt.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Economische randvoorwaarden

Ventilatieontdooiing toepassen.
Regeling voor ventilatieontdooiing en ontdooibeëindigingsthermostaat
ontbreken.
N.v.t.
IJs is op verdamper aangetroffen.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Zwembassin
17
Zwembad: energieverbruik badwaterpompen beperken
a) Toerengeregelde
b) Toerengeregelde badwatercirculatie,
badwatercirculatie pompen met
optimalisatie van het werkpunt van de
toerenverlaging tijdens sluitingstijden
pomp door middel van een
toepassen door onder andere
frequentieregelaar.
optimalisatie van het werkpunt van de
pomp door middel van een
frequentieregelaar met klok.
Conventionele circulatiepomp is aanwezig.
a) Circulatiepomp is geschikt voor
sturing met een frequentieregelaar en
100% overstroomgoot.
N.v.t.
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b) Circulatiepomp is geschikt voor
sturing met een frequentieregelaar.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

a en b)
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Zwembassin
18
Zwembad: verlies warmte via wanden bassin beperken
Bassinwanden voorzien van isolatie.
Bassinwanden zijn niet geïsoleerd.
Bassinwanden zijn eenvoudig bereikbaar. Installaties in de aanliggende ruimten
zijn geïsoleerd.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zwembassin
19
Zwembad: verlies warmte zwembadwater via leidingen beperken
(Aanvoer)leidingen zwembadwater voorzien van isolatie.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zwembassin
20
Zwembad: verlies warmte via spoelwater beperken

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

(Aanvoer)leidingen zijn niet geïsoleerd.
(Aanvoer)leidingen zijn eenvoudig bereikbaar.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Warmteterug winning uit spoelwater (thermisch) spoelbufferkelder toepassen.
Is geen warmteterugwinning aanwezig.
Spoelwaterbuffer kelder van tenminste 55 m³ is aanwezig.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Gebouwschil
21
Sporthal: verlies warmte- en koude via beglazing beperken
HR++ glas in geïsoleerd kozijn toepassen.
Dubbel glas in metalen kozijn is aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In een tennishal in een gebouw met minimaal een energielabel A met een EI
van≤ 0,50 dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of
daarna) en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht
deze maatregel reeds te zijn genomen.
In een sporthal in een gebouw met minimaal een energielabel D dan wel in een
nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
In een zwembad in een gebouw met een energielabel A met een EI van ≤ 0,70
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dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2015 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2015 voldoen, wordt geacht deze maatregel
reeds te zijn genomen.
In een gebouw waarin sprake is van een combinatie van een zwembad,
sporthal of tennishal, geldt bovenstaande vanaf het meest ambitieuze
energielabel dan wel het meest recente bouwjaar.
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Ruimteventilatie
22
Sporthal: Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen
ingaande ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem.
Dubbele kruisstroomwisselaar toepassen.
Warmte terugwinsysteem ontbreekt in luchtbehandelingskast (LBK).
Aanwezige aan- en afvoerleidingen bepalen additionele kosten voor
aanpassingen.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
23
Energiezuinige warmteopwekking toepassen.
Hoogrendementsketel HR107 toepassen.
Conventioneel rendement (CR) ketel is aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).
Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C.
Hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of hoge temperatuur
stralingspanelen) verhinderen dat soms.
Condens afvoer is mogelijk.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In een tennishal in een gebouw met minimaal een energielabel A met een EI
van≤ 0,50 dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna)
en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze
maatregel reeds te zijn genomen.
In een sporthal in een gebouw met minimaal een energielabel D dan wel in een
nieuw gebouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
In een zwembad in een gebouw met een energielabel A met een EI van ≤ 0,70
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2015 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2015 voldoen, wordt geacht deze maatregel
reeds te zijn genomen.
In een gebouw waarin sprake is van een combinatie van een zwembad, sporthal
of tennishal, geldt bovenstaande vanaf het meest ambitieuze energielabel dan
wel het meest recente bouwjaar.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Ruimtever war ming
24
Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne
warmtelast.
Optimaliserende regeling toepassen.
Optimaliserende regeling ontbreekt.
N.v.t.
CV-installatie is in gebruik voor de basislast (en pieklast).
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Ruimtever war ming
25
Onnodig aanstaan van ruimteverwar ming buiten bedrijfstijd voorkomen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Schakelklokken met of zonder overwerktimer gebouwbeheerssysteem (GBS)
toepassen.
Schakeling met of zonder overwerktimer ontbreekt.

Type maatregel
Nummer maatregel

Ruimtever war ming
26
Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.

Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
CV-installatie is in gebruik voor de basislast (en pieklast).
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Weersafhankelijke regeling toepassen.
Weersafhankelijke regeling ontbreekt op een
cv-groep met hogetemperatuurverwar ming .
Weersafhankelijke regeling toepassen op groep indien dit op ketel onmogelijk
is in verband met
warmtapwater voorziening .
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[23] Energiezuinige warmteopwekking toepassen
N.v.t.
Ruimtever war ming
27
Warmteverlies via warmwaterleiding en en -appendages beperken in
onverwarmde ruimten.
a) Isolatie aanbrengen om
b) Isolatie aanbrengen om appendages.
verwarmingsleidingen.
a) Isolatie om leidingen ontbreekt.
b) Isolatie om appendages ontbreekt.
Als fabrikant voor leidingen en appendages voorschrijft dat vocht of warmte weg
moet kunnen in verband met garantie, dan hier rekening mee houden bij deze
keuze.
3
Aardgasverbruik is minder dan 170.000m per jaar.
Bedrijfstijd van installatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal
1.250 uur per jaar (ter indicatie: een standaard stookseizoen).
a en b)
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte
van uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Ruimte- en buitenverlichting
28
Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.
Langwerpige fluorescentielamp (TL5) en adapter toepassen in bestaande armatuur.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte
van uitgangssituatie

Ruimte- en buitenverlichting
29
Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken.
a) PL-lamp (traditionele spaarlamp) of
b)Led-lamp in bestaand armatuur toepassen.
halogeenlamp toepassen in bestaande

Conventionele armaturen met conventionele fluorescentielampen (TL-verlichting) zijn
aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

armatuur.
a) Gloeilamp is aanwezig.

b) Halogeenspot is aanwezig.

Maatregel past binnen sfeereisen (vorm, kleur en intensiteit).
N.v.t.
a en b)
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Ruimte- en buitenverlichting
30
Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.
a)Led-lamp toepassen b) Natriumlamp
c)Metaalhalogeni d) Natriumlamp
in bestaande
toepassen in
delamp
toepassen in
armatuur.
bestaande
toepassen in
bestaande armatuur.
armatuur.
bestaande
armatuur.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

a en b) Halogeenlamp is aanwezig.

Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

c en d) Hoge druk kwiklamp is
aanwezig.

N.v.t.
N.v.t.
a, b, c en d)
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Ruimte- en buitenverlichting
31
Onnodig branden van reclame- en overige buitenverlichting buiten openingstijden
voorkomen.
Schemerschakelaar en tijdschakelklok toepassen.
Schemerschakelaar en/of tijdschakelaar ontbreekt.
Verlichting is apart schakelbaar.
Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal 2 kW.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Ruimte- en buitenverlichting
32
Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken.
b) Armatuur met
a) Led-lamp in bestaande
langwerpige
armatuur toepassen.
fluorescentielamp (TL5)
toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

a) Gloeilamp is aanwezig.

b) Conventionele TL-lamp
is aanwezig.

c) Led-lamp toepassen in
bestaande armatuur.

c) Halogeenlamp is
aanwezig.

Verlichting is apart schakelbaar.
Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal 2 kW.
a, b en c)
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Warm tapwater voorziening , niet zijnde stookinstallatie
33

Mogelij ke technieken ten opzichte van

a) Isolatie aanbrengen om leidingen warm

Warmteverlies van warmtapwater leidingen en appendages verminderen.
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b) Isolatie aanbrengen om

uitgangssituatie

tapwater.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

a en b)Isolatie ontbreekt.

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte
van uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

appendages warm tapwater
systeem.

Als fabrikant van de leidingen en appendages voorschrijft dat vocht of warmte
weg moet kunnen in verband met garantie, dan hier rekening mee houden bij
keuze isolatiemateriaal.
N.v.t.
a en b)
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Warm tapwater voorziening , niet zijnde stookinstallatie
34
Verlies warm tapwater douches beperken.
a) Spaardouchekoppen toepassen.
b) Beperking afgiftetijd met drukknop.
a) Conventionele douchekoppen zijn
aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

b) Geen drukknop aanwezig.

b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Ruimte- en buitenverlichting
35
Sportveld: onnodige veldverlichting voorkomen.
Veldverlichting is per veld schakelbaar.
Veldverlichting is NIET per veld schakelbaar,
standaard HQI (halogeen) verlichting is aanwezig.
Circa 20% vermogensreductie bij HQI uitgangspunt.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t

Type maatregel

Roltrapsysteem

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

36
Energiezuinige roltrapbesturing toepassen.
a) Aanbodafhankelijke regeling met
b) Aanbodafhankelijke intermitterende
twee snelheden toepassen.
besturing toepassen.
Roltrap is zonder aanbodafhankelijke regeling uitgevoerd en draait continue
tijdens gebruikstijden.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte
van uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden

Serverruimten
37
Inzet van fysieke servers in serverruimte beperken.
Meerdere gevirtualiseerde servers werken op een minder aantal fysieke servers.
Geen gevirtualiseerde omgeving aanwezig.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Technische randvoorwaarden

Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden

Serverruimten
38
Vrije koeling in serverruimte toepassen om bedrijfstijd van koelmachine te
beperken.
a) Direct vrije
b)
c) Verdampingskoeler(s),
luchtkoeling toepassen
Verdampingskoeler
adiabatische of hybride
inclusief
(s), adiabatische of
koeler(s) via (vorstbestendige)
compartimenteren en
hybride koeler(s)
bypass toepassen inclusief
backup door
via
compartimenteren en
koelmachine
(vorstbestendige)
plaatsen van zaalkoelers die
toepassen.
bypass toepassen.
werken op hogere
temperaturen.
a) Airconditioning of
b en c) Compressiekoelmachine verzorgt de
DX- (directe expansie)
volledige koeling.
koeling met
b) De koelmachine
c) Compressiekoelmachine
seizoensgemiddelde
en de zaalkoelers
met seizoensgemiddelde
COP van maximaal 2,5
zijn geschikt om
COP van maximaal 2,5 is
is aanwezig.
met hogere
aanwezig.
Temperatuur in
temperaturen te
Temperatuur in koelsysteem
koelsysteem en
werken.
en buitenklimaat maken
buitenklimaat maken
Compressiekoelma
minimaal 50% vrije koeling
minimaal 95% vrije
chine met
mogelijk.
koeling mogelijk.
seizoensgemiddeld
e COP van
maximaal 4 is
aanwezig.
Temperatuur in
koelsysteem en
buitenklimaat
maken minimaal
50% vrije koeling
mogelijk.
Bouwkundig moet het mogelijk zijn, bijvoorbeeld het dak moet het gewicht van
het systeem voor vrije koeling kunnen dragen, en er moet ruimte zijn voor
luchtkanalen en overige installaties.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.
a en b) Zelfstandig moment: Ja.
c) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte
van uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden

Serverruimten
39
Energiezuinige koelmachine voor koeling serverruimte toepassen.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte
van uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Serverruimten
40
Met hogere koeltemperatuur in serverruimte werken.
Volledig gescheiden koude- en warme gangen (compartimenteren) en blindplaten op
ongebruikte posities in racks toepassen.
Warme en koude gangen en blindplaten zijn afwezig.

Compressiekoelmachine met seizoensgemiddelde COP van minimaal 5,5 toepassen.
Compressiekoelmachine met seizoensgemiddelde COP van maximaal 3 is aanwezig.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden

Er moet ruimte zijn om racks met servers zodanig op te stellen dat warme en koude gangen
zijn te realiseren.
ICT-apparatuur in racks moet aan één zijde van apparatuur lucht aanzuigen.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel
Nummer maatregel

Serverruimten
41
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Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte
van uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden

Toerental van ventilatoren in zaalkoelers (CRAH’s) in serverruimte beperken.
a) Toerenregeling (sensoren en actuatoren)
b) In nieuwe zaalkoelers (CRAH’s)
toepassen op bestaande ventilatoren.
ventilatoren met toerenregeling toepassen.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte
van uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden

Serverruimten
42
Inzet van servers in serverruimte afstemmen op de vraag.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte
van uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden

Serverruimten
43
Energiezuinige uninterrupted power system (UPS) in serverruimte toepassen.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte
van uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden

Informatie- en communicatietechnologie
44
Pas energiezuinig printen en/of kopiëren op de werkplek toe.
Centraal printen en kopiëren.

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte
van uitgangssituatie

Informatie- en communicatietechnologie
45
Energiezuinige ICT op de werkplek toepassen.
a) Desktop die voldoet aan
b) Laptop die voldoet aan
Energy Star specificatie
Energy Star specificatie
toepassen.
toepassen.
a) Desktop zonder Energy
b) Laptop zonder Energy
Star specificatie.
Star specificatie.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen.
Bij zondere omstandigheden

Toerentalgeregelde ventilatoren zijn afwezig.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.
a) Zelfstandig moment: Ja.
b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Powermanagement op servers toepassen.
De CPU (central processing unit) draait continue op maximale snelheid.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Efficiënt UPS-systeem (met dubbele conversie is 96% of hoger) toepassen.
Inefficiënte UPS (dubbele conversie efficiëntie in deellast is maximaal 92%) is aanwezig.
N.v.t.
Het gaat om serverruimten met een opgesteld vermogen van minimaal 5 kW.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Minimaal 10 lokale printers en/of kopieermachines zijn aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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c) Beeldscherm die voldoet
aan Energy Star specificatie
toepassen.
c) Beeldscherm zonder
Energy Star specificatie.

12. Hotels en restaurants
Inrichtingen w aar logies verschaft wordt voor kortstondig verblijf in hotels en motels of inrichtingen
w aar hoteldienstverlening plaatsvindt (zoals pensions en appartementhotels) en inrichtingen w aar in
restaurants volledige maaltijden w orden verschaft voor directe consumptie ter plekke, al dan niet in
combinatie met dranken en kleine etensw aren voor directe consumptie. Ter indicatie de SBI-codes die
hiervoor veelal w orden gebruikt: SBI-code 55.10.1, 55.10.2 en 56.10.1.
Het gaat hier niet om verhuur van vakantiehuisjes en appartementen, vakantiekampen,
groepsaccommodaties, jeugdherbergen of overige logiesverstrekking (SBI-code 55.2 en 55.9). Ook
gaat het niet om caf etaria’s, ijssalons, lunchrooms, snackbars, eetkramen e.d. of om caf és (SBI-code
56.30). Ook gaat het niet om conf erentieoorden (SBI-code 55.10.2) Hotels of restaurants met een
conf erentiegelegenheid vallen w el onder de reikw ijdte van de lijst.
Maatregelen
Tabel 12. Erkende maatregelen voor energiebesparing in hotels en restaurants
Type m aatregel
Nummers
Gebouw schil

1, 2

Ruimteventilatie

3-5

Ruimteverw arming

10-13

Ruimte- en buitenverlichting

16-21

Faciliteiten

23

Lif tinstallatie

27

Warm tapw atervoorziening, niet zijnde stookinstallatie

22

Activiteit
In w erking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)

6-9, 14, 15

Bereiden van voedingsmiddelen

24

In w erking hebben van een koelinstallatie

25, 26

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen

Bij zondere omstandigheden

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van

Gebouwschil
1
Warmte- en koude verlies via buitenmuur beperken.
Spouwmuur isoleren.
Isolatie in spouwmuur ontbreekt.
b) Gebouw wordt verwarmd en
gekoeld.
Aanwezige spouw moet geschikt zijn voor na-isolatie.
N.v.t.
a)
b)
Zelfstandig moment: Nee.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In hotelgebouwen met minimaal een energielabel D dan wel nieuwe
hotelgebouwen met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
In een restaurant in een gebouw met minimaal een energielabel A met een
energie index ≤ 0,70 dan wel in nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 (of
daarna) en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht
deze maatregel reeds te zijn genomen.
a) Gebouw wordt verwarmd.

Gebouwschil
2
Warmteverlies via beglazing zwembad (naar buitenlucht) beperken.
a) HR++-glas in geïsoleerd kozijn
b) HR+++-glas in geïsoleerd kozijn
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uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen

Bij zondere omstandigheden

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

toepassen.
toepassen.
a ) Dubbel blank glas in metalen
a en b) Enkel blank glas in metalen
kozijn is aanwezig.
kozijn is aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In hotelgebouwen met minimaal een energielabel D dan wel nieuwe
hotelgebouwen met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
In een restaurant in een gebouw met minimaal een energielabel A met een
energie index ≤ 0,70 dan wel in nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 (of
daarna) en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht
deze maatregel reeds te zijn genomen.
Ruimteventilatie
3
Onnodig aanstaan van ventilatie voorkomen.
a) Tijdschakelaar met
b) Frequentie-geregelde
weekschakeling toepassen. draaistroom-motor
toepassen met (CO2)
regeling.
a) Ventilatie-systeem
b) Draaistroom-motor
zonder tijdschakeling met zonder frequentieweek-schakeling , altijd aan regeling, altijd aan tijdens
tijdens openingstijden.
openingstijden.
N.v.t.
a) Alleen bij hotels vanaf
b) Alleen bij hotels.
15.000 m2 bruto
vloeroppervlak.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
[4] Energiezuinige ventilator toepassen.
N.v.t.

c) Aanwezigheidsschakelaar toepassen in
kleine weinig gebruikte
ruimten.
c) Kleine weinig gebruikte
ruimten zonder
aanwezigheidsschakelaar,
altijd aan tijdens
openingstijden.
c) Geschakeld vermogen is
minimaal 40 Watt.

Ruimteventilatie
4
Energiezuinige ventilator toepassen.
Gelijkstroomventilator toepassen.
Ventilatiesysteem met wisselstroom ventilator is aanwezig, altijd aan tijdens
openingstijden.
Gelijkstroomventilator in te passen in bestaande installatie.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
[3] Onnodig aanstaan van ventilatie voorkomen.
N.v.t.

Type maatregel

Ruimteventilatie

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

5
Warmteverlies door ventilatie van zwembad beperken.
c) Debietregeling middels
a) Recirculeren van
b) Debietregeling middels
frequentieregeling op motoren
ventilatielucht op
frequentieregeling op
op basis van drogen van aan
basis van vocht en
motoren op basis van
te zuigen buitenlucht
temperatuur.
vocht en temperatuur.
(Hemmesprincipe).

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit

Mechanische toe- en afvoer van ventilatielucht met warmteterug winning.
a) N.v.t.
b en c) Motoren zijn geschikt voor frequentieregeling.
a) Toevoerkanaal is
b en c) N.v.t.
chloorbestendig.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
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Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen

Bij zondere omstandigheden

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

6
Energiezuinige warmteopwekking toepassen.
Hoogrendementsketel HR107 toepassen.
a) Conventioneel rendement
b) Verbeterd rendement (VR) ketel is
(CR) ketel is aanwezig voor
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
basislast (bedrijfstijd is meer dan
meer dan 500 uur per jaar).
500 uur per jaar).
Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C.
hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of hogetemperatuur
stralingspanelen) verhinderen dat niet. Condensafvoer is mogelijk.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
[1] Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.
[13] Temperatuur per ruimte naregelen.
In hotelgebouwen met minimaal een energielabel D dan wel nieuwe
hotelgebouwen met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
In een restaurant in een gebouw met minimaal een energielabel A met een
energie index ≤ 0,70 dan wel in nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 (of
daarna) en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht
deze maatregel reeds te zijn genomen.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
7
Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne
warmtelast.
Optimaliserende regeling toepassen.
Optimaliserende regeling ontbreekt.
N.v.t.
De cv-installatie voor de basislast (en pieklast).
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

[8] Onnodig aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd voorkomen.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
8
Onnodig aanstaan van ruimteverwar ming buiten bedrijfstijd voorkomen.

Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Schakelklok met of zonder overwerktimer toepassen.
Schakelklok met of zonder overwerktimer ontbreekt.
N.v.t.
De cv-installatie voor de basislast (en pieklast).
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[7] Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne
warmtelast.
N.v.t.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
9
Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van
buitentemperatuur.
Weersafhankelijke regeling toepassen.
Weersafhankelijke regeling ontbreekt op een cv-groep met hoge temperatuur
verwarming.
Weersafhankelijke regeling toepassen op groep als dit op ketel onmogelijk is
door warmtapwater-voorziening.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
[13] Temperatuur per ruimte naregelen.
N.v.t.
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Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Ruimtever war ming
10
Debiet cv-pomp automatisch regelen op basis van warmtebehoefte.
CV-pomp met frequentieregeling toepassen.
Frequentieregeling op cv-pomp ontbreekt.
Bij meerdere parallel geschakelde pompen uitvoeren bij (minimaal) één pomp.
Tevens uitvoeren bij enkele, niet parallel geschakelde pompen.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Ruimtever war ming
11
Vollasturen pomp vloerverwarming beperken.
Pompschakelaar toepassen op circulatiepomp.
Schakelaar op circulatiepomp ontbreekt.
N.v.t.
Vermogen van pomp (in kW) vermenigvuldigd met aantal equivalenten van
vollasturen per jaar (in uur) is minimaal 240 (kWh).
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Ruimtever war ming
12
Warmteverlies via warmwaterleiding en en -appendages beperken in
onverwarmde ruimten.
b) Isolatie aanbrengen om
a) Isolatie aanbrengen om leidingen.
appendages.
a) Isolatie om leidingen ontbreekt.

b) Isolatie om appendages ontbreekt.

Vocht en warmte moet weg kunnen indien nodig voor behoud van goede staat
en werking.
N.v.t.
a) Zelfstandig moment: Ja
b) Zelfstanding moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Ruimtever war ming
13
Temperatuur per ruimte naregelen.
Thermostatische radiatorkranen toepassen in ruimten buiten bereik van publiek.
Individuele naregeling per ruimte ontbreekt.
N.v.t.
Vloeroppervlakte per thermostaatkraan is minimaal 25 m2 .
Zelfstandig moment: Ja, indien vloeroppervlakte per thermostaatkraan minimaal
2
50 m is.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
14
Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen.
Gasgestookte hoog rendement (HR) -boiler toepassen.
Verbeterd rendement (VR) boiler is aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
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Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen

Bij zondere omstandigheden

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek

Technische randvoorwaarden

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In hotelgebouwen met minimaal een energielabel D dan wel nieuwe
hotelgebouwen met een bouwjaar van 2003 ( of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
In een restaurant in een gebouw met minimaal een energielabel A met een
energie index ≤ 0,70 dan wel in nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 ( of
daarna) en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht
deze maatregel reeds te zijn genomen.
In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)
15
Energiezuinige warmteopwekking zwembadwater toepassen.
Hoogrendementsketel (HR107) toepassen.
b) Verbeterd rendement (VR) ketel
is aanwezig voor basislast
(bedrijfstijd is meer dan 500 uur
per jaar).
Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C. hogetemperatuursystemen
(zoals warmtapwatersysteem of hogetemperatuur stralingspanelen) verhinderen
dat niet. Condensafvoer is mogelijk.
a) Conventioneel rendement (CR) ketel is
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is
meer dan 500 uur per jaar).

Economische randvoorwaarden

N.v.t.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In hotelgebouwen met minimaal een energielabel D dan wel nieuwe
hotelgebouwen met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
In een restaurant in een gebouw met minimaal een energielabel A met een
energie index ≤ 0,70 dan wel in nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 (of
daarna) en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze
maatregel reeds te zijn genomen.

Bij zondere omstandigheden

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen

Ruimte- en buitenverlichting
16
Geïnstalleerd vermogen accentverlichting binnenverlichting beperken.
a) Led-lamp toepassen.

b) Spaarlamp toepassen.

a) Halogeenlamp is aanwezig.

a en b) Gloeilamp is aanwezig.

Maatregel past binnen sfeereisen.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In hotelgebouwen met minimaal een energielabel D dan wel nieuwe
hotelgebouwen met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.

Bij zondere omstandigheden
In een restaurant in een gebouw met minimaal een energielabel A met een
energie index ≤ 0,70 dan wel in nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 (of
daarna) en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze
maatregel reeds te zijn genomen.
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

Ruimte- en buitenverlichting
17
Geïnstalleerd vermogen basis binnenverlichting beperken.
a) Hoog frequente
b) Hoog frequente
armaturen met
armaturen met
c) Led-lamp in
langwerpige
langwerpige
bestaand
fluorescentiefluorescentiearmatuur
lampen (TL8)
lampen (TL5)
toepassen.
toepassen.
toepassen.

d) Armaturen met
Led- lampen
toepassen.

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
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Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen

Bij zondere omstandigheden

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden

Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of
natuurlij k moment?

Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
In hotelgebouwen met minimaal een energielabel D dan wel nieuwe hotelgebouwen
met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de EPC-eisen van
2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn genomen.
In een restaurant in een gebouw met minimaal een energielabel A met een energie
index ≤ 0,70 dan wel in nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die
derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds
te zijn genomen.
Ruimte- en buitenverlichting
18
Onnodig branden van basis binnenverlichting voorkomen bij wisselend
ruimtegebruik.
Aanwezigheidsschakeling toepassen.
a) Aanwezigheidsschakeling ontbreekt
b) Aanwezigheidsschakeling ontbreekt
in openbare ruimte.
in besloten ruimte.
Is geen nood- of veiligheidsverlichting .
Verlichting is apart schakelbaar per (deel van de) ruimte.
Maatregel past binnen sfeereisen.
Geïnstalleerd vermogen per verlichtingsgroep is minimaal:
Hotel – 1,2 kW.
Horeca, dag en avondopening – 1,8 kW.
Horeca, dag of avondopening – 3,6 kW.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Ruimte- en buitenverlichting
19
Geïnstalleerd vermogen accentverlichting buitenverlichting beperken.
Led-lamp (in bestaand armatuur) toepassen.
Halogeenspot is aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Ruimte- en buitenverlichting
20
Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.
a) Nieuw armatuur met
b) Nieuw armatuur met
c) Nieuw armatuur met
hoge druk natriumlampen
metaal halogenidelampen
Led-lampen toepassen.
toepassen.
toepassen.
a, b en c) Halogeenlamp breedstraler is
a en b) Hoge druk kwiklamp is
aanwezig.
aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Ruimte- en buitenverlichting
21
Geïnstalleerd vermogen noodverlichting beperken.
LED-lampen toepassen.
a) Conventionele langwerpige
fluorescentielamp (TL8) is aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
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b) Hoog frequente fluorescentielamp
(TL5) is aanwezig.

Alternatieve erkende maatregelen

Bij zondere omstandigheden

Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden
Type maatregel
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden

N.v.t.
In hotelgebouwen met minimaal een energielabel D dan wel nieuwe
hotelgebouwen met een bouwjaar van 2003 (of daarna) en die derhalve aan de
EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn
genomen.
In een restaurant in een gebouw met minimaal een energielabel A met een
energie index ≤ 0,70 dan wel in nieuwbouw met een bouwjaar van 2003 (of
daarna) en die derhalve aan de EPC-eisen van 2003 voldoen, wordt geacht deze
maatregel reeds te zijn genomen.
Warm tapwater voorziening , niet zijnde stookinstallatie
22
Warmteverlies van warmtapwater leidingen en appendages verminderen.
a) Isoleren van warm tapwater
b) Isoleren van appendages warm
leidingen.
tapwater systeem.
a) Isolatie om leidingen ontbreekt.

b) Isolatie om appendages ontbreekt.

Vocht en warmte moet weg kunnen indien nodig voor behoud van goede staat
en werking.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
Faciliteiten
23
Energiezuinige motor toepassen (bij liften, pompen in zwembadinstallatie en
koelcompressoren).
a) IE2-motor met frequentieregeling
b) IE3-motor toepassen.
toepassen.
Motor met minimaal vermogen van 0,75 kW met rendementsklasse IE1, IE2
(zonder frequentieregeling) of lager is aanwezig.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?

Natuurlijk moment: Ja.

Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

N.v.t.
N.v.t.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Bereiden van voedingsmiddelen
24
Het debiet van afzuigsystemen in grootkeukens beperken.
Rook- of dampdetectieapparatuur in combinatie met meet- en regelapparatuur van
de afzuiginstallatie.

Activiteit
Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

In werking hebben van een koelinstallatie
25
Onnodig branden van verlichting in koel- en vriescel voorkomen.

Activiteit
Nummer maatregel

In werking hebben van een koelinstallatie
26

Meet- en regelapparatuur van de afzuiginstallatie ontbreekt.
Motoren zijn geschikt om frequentie te schakelen.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Deurschakeling toepassen.
Deurschakeling ontbreekt.
N.v.t.
Geïnstalleerd vermogen verlichting in koel- en vriescel is minimaal 250 Watt.
Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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Omschrij ving maatregel

Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlij k
moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

Beperken van isolatie van verdamper door ijsvorming.
b) Automatische ventilatiea) Automatische ventilatie-ontdooiing middels
ontdooiing middels elektrisch
heetgasregeling toepassen.
verwarmings-element
toepassen.
Regeling voor ventilatieontdooiing en/of ontdooibeëindigingsthermostaat
ontbreekt.
N.v.t.
N.v.t.
Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.

Type maatregel

Liftinstallatie

Nummer maatregel
Omschrij ving maatregel
Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie
Uitgangssituatie op basis van een
referentietechniek
Technische randvoorwaarden
Economische randvoorwaarden
Toepasbaar op een zelfstandig moment of
natuurlij k moment?
Alternatieve erkende maatregelen
Bij zondere omstandigheden

27
Energieverbruik voor verlichting en ventilatie voorkomen indien lift niet in gebruik.
a) Stand-by schakeling op
b) Aanwezigheidsdetectie van personen
liftbesturing toepassen.
toepassen.

Mogelij ke technieken ten opzichte van
uitgangssituatie

Verlichting en ventilatie cabine zijn continue in gebruik.
N.v.t.
N.v.t.
a) Zelfstandig moment: Ja.
Natuurlijk moment: Ja.
N.v.t.
N.v.t.
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b) Zelfstandig moment: Nee.
Natuurlijk moment: Ja.

Bijlage 11
Categorieën van af valstof f en
TABEL 1
categorie

ga/nga

beschrijving

[1]
1

ga

autowrakken die vloeistoffen, gevaarlijke s toffen of gevaarlijke
onderdelen bevatten

2

nga

autowrakken die geen vloeistoffen, gevaarlijke stoffen of

3

nga

tanks voor vloeibaar gas (LPG -tanks)

4

nga

opgegraven ondergronds e tanks

5A

ga

brandblus s ers groter dan 1 kilogram die gevaarlijke s toffen
bevatten en met gas s en gevulde gas flessen en overige
drukhouders die gevaarlijke s toffen bevatten

5B

nga

brandblus s ers groter dan 1 kilogram die geen gevaarlijke s toffen
bevatten en met gas s en gevulde gas flessen en overige
drukhouders die geen gevaarlijke s toffen bevatten

6

ga

papier- en kuns tstofgeïsoleerde kabels en res tanten die
gevaarlijke s toffen bevatten

7

nga

papier- en kuns tstofgeïsoleerde kabels en res tanten die geen
gevaarlijke s toffen bevatten

8

nga

groenafval

9

nga

ges c heiden ingezameld groente-, fruit- en tuinafval van
huis houdens (gft-afval) en daarmee naar aard en s amens telling

gevaarlijke onderdelen bevatten

vergelijkbaar bij handel, diensten en overheden en veilingen
ges c heiden ingezameld organisch bedrijfsafval
10

nga

afval dat vrijkomt bij het vegen van openbare s traten, terreinen,
s tranden en het legen van openbare afvalbakken (veegafval)

11

nga

afval dat vrijkomt bij het reinigen van riolen, kolken en gemalen

12

nga

13

nga

(RKG-s lib)
s lib dat vrijkomt bij de biologische zuivering van afvalwater uit de
voedings - en genotmiddelenindustrie
res ts toffen van drinkwaterbereiding die
- ges c hikt zijn voor gebruik als hulpstof bij de produc tie van
mes ts toffen of in een rioolwaterzuivering en/of
- ges c hikt zijn voor toepassing als bouws tof binnen de
randvoorwaarden van het bes luit Bodemkwaliteit, en/of
- waarvan het gehalte aan ars een gelijk of minder is dan 500
mg/kg droge s tof en die binnen geldende wet - en regelgeving
ges c hikt zijn voor andere vormen van rec ycling,
14

nga

a- en b- hout

15

ga

hout dat, teneinde zo de duurzaamheid te verbeteren, is
behandeld met middelen die koper en c hroom (C C -hout) of koper,

16

nga

c hroom en ars een (C C A-hout) bevatten
kuns ts tofafval - niet zijnde geëxpandeerd polystyreenschuim
(c ategorie 22) - dat geen gevaarlijke s toffen bevat of daarmee is
verontreinigd
17

nga

metalen
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18

nga

papier en karton niet zijnde 'niet ontwikkeld fotopapier' (c ategorie

19

nga

niet ontwikkeld fotopapier

20

nga

textiel, niet zijnde tapijt

21

nga

matras sen

22

nga

geëxpandeerd polys tyreenschuim (EPS)

23

nga

s teenwol

24

ga

verpakkingen van verf, lijm, kit en hars , voor zover verontreinigd

25

nga

verpakkingsglas

26

nga

vlakglas dat niet is verontreinigd met gevaarlijke stoffen

27

nga

afval dat valt onder de werkings s feer van de V erordening EG

19)

met niet volledig uitgeharde res tanten

1069/2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake
niet voor mens elijke c onsumptie bes temde dierlijke bijproducten
28

ga

afval met een infec tierisico, afkomstig van de gezondheidszorg
voor mens of dier of van verwant onderzoek

29A

ga

as falt waarvan het gehalte aan koolteer gelijk is aan of hoger is

29B

nga

as falt met een gehalte aan koolteer van minder dan 1000 mg/kg

30

ga

zeefzand onts taat bij het afzeven van het fijne materiaal in
s orteerinstallaties voor bouw- en s loopafval of bij het voorzeven
van s teenac htige frac ties uit bouw- en s loopafval in

31

nga

dan 1000 mg/kg

puinbreekinstallaties en dat gevaarlijke s toffen bevat
zeefzand onts taat bij het afzeven van het fijne materiaal in
s orteerinstallaties voor bouw- en s loopafval of bij het voorzeven
van s teenac htige frac ties uit bouw- en s loopafval in
puinbreekinstallaties en dat geen gevaarlijke s toffen bevat
32

ga

dakafval waarvan het s omtotaal van de c onc entratie aan P AK-10
gelijk is aan of hoger is dan 75 mg/kg droge s tof

33

nga

bitumineus dakafval dat geen koolteer bevat

34A

ga

c ompos iet dakafval met minder dan 10% dakbedekkingvreemd
materiaal en waarin dakafval voorkomt waarv an het gehalte aan

34B

nga

koolteer gelijk is aan of hoger is dan 1000 mg/kg
c ompos iet dakafval met minder dan 10% dakbedekkingvreemd
materiaal waarin geen dakafval voorkomt waarvan het gehalte
aan koolteer gelijk is aan of hoger is dan 1000 mg/kg
35A

ga

c ompos iet dakafval met 10% of meer dakbedekkingvreemd
materiaal en waarin dakafval voorkomt waarvan het gehalte aan
koolteer gelijk is aan of hoger is dan 1000 mg/kg

35B

nga

c ompos iet dakafval met 10% of meer dakbedekkingvreemd
materiaal waarin geen dakafval voorkomt waarvan het gehalte
aan koolteer gelijk is aan of hoger is dan 1000 mg/kg

36A

ga

dakgrind verkleefd met teer

36B

nga

dakgrind verkleefd met bitumen

37A

ga

gips houdend bouw- en s loopafval dat met gevaarlijke s toffen is
verontreinigd

729

TABEL 1
categorie

ga/nga
[1]

beschrijving

37B

nga

gips houdend bouw- en s loopafval dat niet met gevaarlijke s toffen

38

ga

is verontreinigd
s teenachtig materiaal dat gevaarlijke stoffen bevat, in hoofdzaak
bes taande uit beton- en mets elwerk, tegels, dakpannen, s tenen
en s teengruis en ballastgrind, en v oor zover niet vallend onder
één van de c ategorieën 29 tot en met 37 van deze lijst
39

nga

40A

ga

s teenachtig materiaal dat geen gevaarlijke s toffen bevat, in
hoofdzaak bes taande uit beton- en mets elwerk, tegels,
dakpannen, s tenen en s teengruis en ballastgrind, en voor zover
niet vallend onder één van de c ategorieën 29 tot en met 37 van
deze lijs t
gemengd bouw- en s loopafval, met bouw- en s loopafval
vergelijkbaar bedrijfsafval en particulier gemengd
verbouwings afval, alles voorzover het afval gevaarlijke stoffen
bevat

40B

nga

gemengd bouw- en s loopafval, met bouw- en s loopafval
vergelijkbaar bedrijfsafval en particulier gemengd
verbouwings afval, alles voorzover het afval geen gevaarlijke
s toffen bevat

41

nga

bouws toffen als bedoeld in artikel 1 van het B es luit
bodemkwaliteit, voorzover niet vallend onder één van de
c ategorieën 29 tot en met 40 van deze lijst

42

ga

oliefilters afkomstig uit vaartuigen, voertuigen en mac hines;

43

ga

zwart/wit-fixeer, zwart-witontwikkelaar en mengs els van deze
afvals toffen met een zilvergehalte groter dan 50 mg/l

44

ga

bleekfixeer, kleurontwikkelaar en mengs els van deze afvalstoffen
met een zilvergehalte groter dan 100 mg/l

45

ga

zwart-witfixeer, zwart-witontwikkelaar en mengs els van deze
afvals toffen met een zilvergehalte kleiner dan 50 mg/l en
bleekfixeer, kleurontwikkelaar en mengs els van deze afvalstoffen
met een zilvergehalte kleiner dan 100 mg/l

46

ga

hardings zouten

47

ga

afgewerkte olie van minerale of s ynthetische oorsprong (inclusief
mengs els) met de volgende kenmerken:
- het gehalte aan polyc hloorbifenylen kleiner is dan of gelijk is
aan 0,5 mg/kg (as rec eived) per c ongeneer 28, 52, 101, 118,
138, 153 of 180; en
- het gehalte aan organis che halogeenverbindingen, berekend
als c hloor kleiner is dan of gelijk is aan 1000 mg/kg (as
rec eived); en
- de olie na het gebruik waarvoor zij oors pronkelijk was
bes temd, niet vermengd is met andere s toffen; en
- de olie na het gebruik waarvoor zij oors pronkelijk was
bes temd, s eparaat is afgetapt/verzameld en
opges lagen/opgebulkt
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48

ga

afgewerkte olie van minerale of s ynthetische oorsprong (inclusief
mengs els) met de volgende kenmerken:
- het gehalte aan polyc hloorbifenylen kleiner is dan of gelijk is
aan 0,5 mg/kg (as rec eived) per c ongeneer 28, 52, 101, 118,
138, 153 of 180; en
- het gehalte aan organis che halogeenverbindingen, berekend
als c hloor groter is dan 1000 mg/kg (as rec eived)

49

ga

oplos middelen en glyc olen met maximaal 0,5% fluor en maximaal
4% c hloor en maximaal 4% broom en maximaal 4% jood, voor
zover het gaat om één partij, afkoms tig van één ontdoener en
waarvan de hoeveelheidsgrens van 1000 liter per partij wordt
overs c hreden

50

ga

olie/water mengs els (ow-mengs els) en olie/water/slib mengs els
(ows -mengs els)
- die vrijkomen bij olie- en s libafscheiders,
- die onts taan bij s choonmaakactiviteiten,
- afkoms tig uit de s cheepvaart (bijvoorbeeld oliehoudende
ladingrestanten, oliehoudend afval van lading, oliehoudend
was water, ballastwater, bilgewater en s lops),
als mede overige oliehoudende s libben voor zover zij qua aard of
s amens telling vergelijkbaar zijn met de s libfractie van olie - en
s libafscheiders.

51

ga

niet-gebruikte oliën en partijen olie en brands tof die niet aan de
s pec ificaties voldoen (off-spec partijen)

52

ga

boors poeling op oliebasis (obm), met obm veront reinigd
boorgruis en de oliefractie van met obm verontreinigde s toffen

53

ga

oliehoudende vloeistof die bij de bewerking van metalen en
kuns ts toffen is toegepast, waaronder boor -, s nij-, s lijp- en
wals olie

54A

ga

bodemas die res teert na verbranding in een roos teroven of
wervelbedoven binnen een inric hting die uitsluitend of in
hoofdzaak is bes temd voor het verbranden van huis houdelijke
afvals toffen en bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in artikel 1.1,
eers te lid, van de Wet milieubeheer en die gevaarlijke s toffen
bevat

54B

nga

bodemas die res teert na verbranding in een roos teroven of
wervelbedoven binnen een inric hting die uitsluitend of in
hoofdzaak is bes temd voor het verbranden van huis houdelijke
afvals toffen en bedrijfsafvalstoffen als bedoeld in arti kel 1.1,
eers te lid, van de Wet milieubeheer en die geen gevaarlijke
s toffen bevat

55

ga

ars eens ulfideslib en ars eensulfide-filterkoek

56

ga

as die res teert na verbranding van afvalstoffen in

57

nga

s libverbrandingsinstallatie (SV I) en die gevaarlijke s toffen b evat
as die res teert na verbranding van afvalstoffen in
s libverbrandingsinstallatie (SV I) die geen gevaarlijke s toffen
bevat
58

ga

res ts toffen van kolengestookte energiecentrales die gevaarlijke
s toffen bevatten
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59

nga

res ts toffen van kolengestookte energiecentrales die geen

60

ga

ijzerhoudende beitsbaden op bas is van zoutzuur

61A

ga

zuren, bas en en afvalwaters tromen die edelmetalen als goud,
zilver, platina, palladium, rhodium, iridium en ruthenium bevatten
en die tevens gevaarlijke s toffen bevatten;

61B

nga

zuren, bas en en afvalwaters tromen die edelmetalen als goud,
zilver, platina, palladium, rhodium, iridium en ruthenium bevatten
en die geen gevaarlijke s toffen bevatten

62A

ga

waterig afval verontreinigd met s toffen die voorkomen op de
negatieve lijst als bes chreven in bijlage 4 van het rapport

gevaarlijke s toffen bevatten

'V erwerking waterfractie gevaarlijke en niet -gevaarlijke
afvals toffen' van de C ommissie I ntegraal Waterbeheer (CIW) en
dat wordt aangemerkt als gevaarlijk afval
62B

nga

waterig afval verontreinigd met s toffen die voorkomen op de
negatieve lijst als bes chreven in bijlage 4 van het rapport
'V erwerking waterfractie gevaarlijke en niet -gevaarlijke
afvals toffen' van de C ommissie I ntegraal Waterbeheer (CIW)

63

ga

metaalhoudende afvalwaters met de volgende kenmerken:
- organotinverbindingen aanwezig boven de detec tiegrens en/of
- een gehalte aan gehalogeneerde koolwaterstoffen (uitgedrukte
als EO X) van 10 mg/l of meer in de waterfrac tie,
EN
- een c admiumgehalte van 0,2 mg/l of meer in de waterfrac tie,
en/of
- een gehalte aan zes waardig c hroom van 0,1 mg/l of meer in de
waterfrac tie, en/of
- een c yanidegehalte (vrij c yanide) van 1,0 mg/l of meer in de
waterfrac tie, en/of
- een s omgehalte aan de metalen arseen, c hroom, c obalt, koper,
molybdeen, lood, nikkel, tin, vanadium, zink en ijzer van 25
mg/l of meer in de waterfrac tie
EN
- het betreft gevaarlijk afval

64

nga

metaalhoudende afvalwaters met de volgende kenmerken:
- organotinverbindingen aanwezig boven de detec tiegrens en/of
- een gehalte aan gehalogeneerde koolwaterstoffen (uitgedrukte
als EO X) van 10 mg/l of meer in de waterfrac tie,
EN
- een c admiumgehalte van 0,2 mg/l of meer in de waterfrac tie,
en/of
- een gehalte aan zes waardig c hroom van 0,1 mg/l of meer in de
waterfrac tie, en/of
- een c yanidegehalte (vrij c yanide) van 1,0 mg/l of meer in de
waterfrac tie, en/of
- een s omgehalte aan de metalen arseen, c hroom, c obalt, koper,
molybdeen, lood, nikkel, tin, vanadium, zink en ijzer van 25
mg/l of meer in de waterfrac tie
EN
- het betreft geen gevaarlijk afval

732

TABEL 1
categorie

ga/nga
[1]

beschrijving

65

ga

zuren, bas en en metaalhoudende afvalwaters, niet horend tot de
c ategorieën 60 tot en met 64, met een van de volgende
kenmerken:
- een c admiumgehalte van meer dan 0,2 mg/l in de waterfrac tie,
- een gehalte aan zes waardig c hroom van meer dan 0,1 mg/l in
de waterfrac tie,
- een c yanidegehalte (vrij c yanide) van meer dan 1,0 mg/l in de
waterfrac tie, of
- een s omgehalte aan de metalen arseen, c hroom, c obalt, koper,
molybdeen, lood, nikkel, tin, vanadium, zink en ijzer van meer
dan 200 mg/l, waarvan meer dan 25 mg/l in de waterfrac tie

66

ga

O NO -filterkoek die gevaarlijke s toffen bevat

67A

ga

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die valt onder
het Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ,
die gevaarlijke s toffen bevat en voor zover niet vallend onder
enige andere c ategorie van deze lijst

67B

nga

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur die valt onder
het Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ,
die geen gevaarlijke s toffen be vat en voor zover niet vallend

68A

ga

s traalgrit dat op grond van de Regeling niet -reinigbaar s traalgrit
reinigbaar is en dat gevaarlijke s toffen bevat

68B

nga

s traalgrit dat op grond van de Regeling niet -reinigbaar s traalgrit
reinigbaar is en dat geen gevaarlijke s toffen bevat

69

ga

loodzuur batterijen en ac c u’s

70A

ga

batterijen en ac cu’s als bedoeld in de Regeling beheer batterijen
en ac c u’s 2008 voor zover niet zijnde loodzuur batterijen en
ac c u’s (c ategorie 70) en voorzover zij gevaarlijke s toffen bevatten

70B

nga

batterijen en ac cu’s als bedoeld in de Regeling beheer batterijen
en ac c u’s 2008 voor zover niet zijnde loodzuur batterijen en
ac c u’s (c ategorie 70) en voorzover zij geen gevaarlijke s to ffen
bevatten

71

ga

gas ontladingslampen

72

ga

kwikhoudende voorwerpen

73

ga

amalgaam, s ludges, s libben, actief kool,

onder enige andere c ategorie van deze lijst

rookgas reinigingsresiduen, filterkoeken en fluorescentiepoeders
met een gehalte aan kwik van meer dan 10 mg/kg droge s tof
74

ga

as bes t, asbestcementplaten, as besthoudende voorwerpen en
andere en met as bes t verontreinigde afvalstoffen niet zijnde
as bes thoudende bulkstoffen (c ategorie 76) voor zover de
c onc entratie s erpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de
c onc entratie amfiboolasbest, bepaald overeenkomstig een in de
P roduc tenregeling as best vastgestelde methode, hoger is dan 100
mg/kg droge s tof
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75

ga

grond, bagger, puin, puingranulaat, water of as bes thoudende
afvals toffen of materialen, niet ontstaan bij s electieve s loop of
verwijdering van as bes tbevattende materialen uit gebouwen,
apparaten, ins tallaties, transportmiddelen en c ons tructies met
uitzondering van wegen, waterkeringen, dijken, ophogingen van
geluids (wallen) e.d. voor zover de c onc entratie s erpentijnasbest,
vermeerderd met tien maal de c oncentratie amfiboolasbest,
bepaald overeenkomstig een in de P roductenregeling as best
vas tgestelde methode, hoger is dan 100 mg/kg droge s tof

76

ga

res ts troom van het s hredderen van (onderdelen van)
autowrakken, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
en ander metaalafval [s hredderafval];

77

ga

P C B-houdende afvalstoffen voor zover niet vallende onder
c ategorie 79 en waarvan het P C B-gehalte groter is dan 0,5 mg/kg

78

ga

per c ongeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 en 180
apparaten waarvan de in het apparaat aanwezige vloeistof een
P C B-gehalte heeft groter dan 0,5 mg/kg per c ongeneer 28, 52,
101, 118, 138, 153 en 180, betrokken op deze in het apparaat
aanwezige vloeistof
79

ga

metaalafvalstoffen met aanhangende olie of emulsie

80

ga

verontreinigde grond van vers chillende s aneringslocaties die
gevaarlijke s toffen bevat, tenzij het gaat om partijen waarvoor
een verklaring van niet -reinigbaarheid en niet immobiliseerbaarheid is afgegeven door Rijkswaterstaat

81

nga

verontreinigde grond van vers chillende s aneringslocaties die geen
gevaarlijke s toffen bevat, tenzij het gaat om partijen waarvoor
een verklaring van niet -reinigbaarheid en niet immobiliseerbaarheid is afgegeven door Rijkswaterstaat

82

ga

zwavelzuur

83A

ga

zuurteer en overig afval met een zwavelgehalte van minimaal 5
gewic hts procent, niet zijnde zwavelzuur (c ategorie 82) dat
gevaarlijke s toffen bevat

83B

nga

zuurteer en overig afval met een zwavelgehalte van minimaal 5
gewic hts procent, niet zijnde zwavelzuur (c ategorie 82) dat geen
gevaarlijke s toffen bevat

84A

ga

overig gevaarlijk afval van buiten de inrichting afkomstig dat
ges tort mag worden volgens het Bes luit s tortplaatsen en
s tortverboden afvalstoffen of een minimumstandaard uit het LAP

84B

nga

overig niet gevaarlijk afval van buiten de inrichting afkomstig dat
ges tort mag worden volgens het Bes luit s tortplaatsen en
s tortverboden afvalstoffen of een minimumstandaard uit het LAP

85A

ga

overig gevaarlijk afval van buiten de inrichting afkomstig da t niet
ges tort mag worden volgens het Bes luit s tortplaatsen en

85B

nga

s tortverboden afvalstoffen of een minimumstandaard uit het LAP
overig niet gevaarlijk afval van buiten de inrichting afkomstig dat
niet ges tort mag worden volgens het Besluit s tortplaa tsen en
s tortverboden afvalstoffen of een minimumstandaard uit het LAP
V oetnoot [1]:
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“ga” wil zeggen dat een afvals tof alleen in deze c ategorie kan vallen voor zover er s prake is van
een gevaarlijke afvalstof
“nga” wil zeggen dat een afvals tof alleen in d eze c ategorie kan vallen voor zover geen s prake is
van een gevaarlijke afvalstof

Bijlage 12a

Lijst van stoffen, stofklassen en stofcategorieën

De s tofklasse en/of grens massastroom en emissie eis van individuele s toffen kunnen afwijken van
die voor een s tofgroep.
I ndien een s tof individueel is ingedeeld geldt de grens massastroom en emis sie-eis van de
individuele stof in plaats van die van de groep.
CAS

Naam

Stof categorie

Stof klasse

100-18-5
100-21-0

p-diisopropylbenzeen
benzeen-1,4-dicarbonzuur; tereftaalzuur

gO
sO

gO .2
sO

10025-78-2
10026-04-7
10034-85-2
100-41-4

tric hloorsiliciumhydride
s iliciumtetrachloride
waters tofjodide
ethylbenzeen

gA
gA
gA
gO

gA .3
gA .3
gA .2
gO .2

100-42-5
10043-35-3

s tyreen; vinylbenzeen
boorzuur

gO
ZZS

100-44-7

c hloormethylbenzeen; benzylchloride; α-chloortolueen

ZZS

gO .2
zie bijlage
12b
zie bijlage

10049-04-4
100-51-6
100-52-7

c hloordioxide
benzylalcohol
benzaldehyde

gA
gO
gO

12b
gA .1
gO .2
gO .1

100-63-0
100-66-3
101-14-4

fenylhydrazine
anis ool; methoxybenzeen
2,2' -dichloor-4,4'-methyleendianiline; 4,4'methyleenbis(2 -chlooraniline); zouten van 2,2'-dichloor-

ZZS
gO

Nummer

MVP 1
gO .2
MVP 1

ZZS

10124-43-3

4,4' -methyleendianiline
is opropyl-3-chloorfenylcarbamaat; c hloorprofam;
is opropyl-3-chloorcarbanilaat
kobalts ulfaat

10141-05-6

kobalt(II)dinitraat

ZZS

101-61-1

N,N,N',N'-tetramethyl-4,4'-methyleendianiline; M ichler's

ZZS

12b
zie bijlage
12b
MVP 1

101-68-8
101-77-9
101-80-4

bas e
difenylmethaan-4,4-diisocyanaat; M DI
4,4' -methyleendianiline; 4,4'-diaminodifenylmethaan
4,4' -oxydianiline; zouten van 4,4'-oxydianiline; p-

sO
ZZS
ZZS

sO
MVP 1
MVP 1

101-84-8
10190-55-3

aminofenylether; zouten van p-aminofenylether
difenylether
loodmolybdaat, berekend als Pb

sO
ZZS

sO
zie bijlage
12b

10215-33-5
1024-57-3
102561-46-

3-butoxy-1-propanol
heptac hloorepoxide
benzyltributyl-ammonium 4 -hydroxy-naftaleen-1-

gO
ZZS
S

gO .2
MVP 1
S

101-21-3

735

gO

gO .1

ZZS

zie bijlage

6
102-71-6
10294-34-5
103112-35-

s ulfonaat
tri-ethanolamine
boriumtrichloride
ethyl -1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-

gO
gA
ZZS

gO .2
gA .2
MVP 1

2
103-11-7
103122-663

triazool -3-carboxylaat
2-ethylhexylacrylaat
O -isobutyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat

gO
ZZS

gO .1
MVP 1

10332-33-9

perboorzuur (HBO (O 2)) natrium zout monohydraat

ZZS

103-33-3
103361-09-

azobenzeen
flumioxazine; N-(7-fluor-3,4-dihydro-3-oxo-4-prop-2-

ZZS
ZZS

zie bijlage
12b
MVP 1
MVP 1

7
103-65-1
104-40-5

ynyl-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)cyclohex-1-een-1,2dic arboxamide
is oc umol; n-propylbenzeen
p-nonylfenol; 4 -(para)-nonylfenol

gO
ZZS

gO .2
MVP 2

10486-00-7

perboorzuur (HBO (O 2)) natriumzout tetrahydraat

ZZS

105024-666

(4-ethoxyfenyl)(3 -(3-fenoxy-4fluorfenyl)propyl)dimethylsilaan

ZZS

zie bijlage
12b
MVP 1

105-58-8
105-60-2
105-67-9
10605-21-7

diethylcarbonaat
c aprolactam
2,4-dimethylfenol; 2,4 -xylenol
c arbendazim; methylbenzimidazool-2-ylcarbamaat

gO
gO
gO
ZZS

gO .2
gO .1
gO .2
MVP 1

106325-080
106-46-7
106-47-8

epoxic onazool; (2RS,3SR)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]oxiraan
1,4-dichloorbenzeen
4-c hlooraniline

ZZS

MVP 1

gO
ZZS

gO .2
MVP 1

106-65-0
106-89-8

gO
ZZS

gO .1
MVP 2

106-93-4

dimethylsuccinaat
1-c hloor-2,3-epoxypropaan; c hloormethyloxiraan;
epic hloorhydrine
1,2-dibroomethaan

ZZS

MVP 2

106-94-5

1-broompropaan

ZZS

106-97-8
106-99-0

butaan [met 0,1 proc ent of meer butadieen (203 -450-8)]
1,3-butadieen; buta-1,3-dieen

ZZS
ZZS

zie bijlage
12b
MVP 2
MVP 2

107-02-8
107-06-2
107-10-8
107-13-1

2-propenal; acroleïne
1,2-dichloorethaan; ethyleenchloride
n-propylamine
ac rylonitril; 2 -propeennitril; propeennitril

gO
ZZS
gO
ZZS

gO .1
MVP 2
gO .1
MVP 2

107-15-3
107-20-0
107-21-1
107-22-2

1,2-diaminoethaan
2-c hloorethanal; c hlooraceetaldehyde
1,2-ethaandiol; ethyleenglycol; glycol
glyoxal

gO
gO
gO
gO

gO .1
gO .1
gO .2
gO .1

107-30-2
107-31-3
107-46-0
107-87-9

c hloordimethylether; c hloormethyl-methylether
methylformiaat
hexylmethyldisiloxaan
2-pentanon; methylpropylketon

ZZS
gO
gO
gO

MVP 2
gO .3
gO .2
gO .2

107-98-2
108-01-0
108-05-4
108-10-1

1-methoxy-2-propanol
dimethylaminoethanol
azijnzuurvinylester; vinylacetaat
4-methyl-2-pentanon; isobutylmethylketon;

gO
gO
gO
gO

gO .2
gO .2
gO .2
gO .2

methylisobutylketon; MIBK
736

Verwijderd: (H3BO2(O2))

108-20-3
108-21-4
108225-032

2-isopropoxypropaan; diisopropylether
i-propylacetaat; isopropylacetaat
(6-(4-hydroxy-3-(2-methoxyfenylazo)-2-sulfonato-7naftylamino)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)bis[(amino-1-

gO
gO
ZZS

gO .2
gO .2
MVP 1

108-24-7
108-31-6
108-46-3

methylethyl)ammonium]-formaat
azijnzuuranhydride
maleïnezuuranhydride; MAA
1,3-dihydroxybenzeen; res orcinol

gO
sO
gO

gO .1
sO
gO .2

gO

gO .2

108-70-3
108-83-8

1-methoxy-2-propylacetaat; 2 -methoxy1methylethylacetaat
1,3,5-trichloorbenzeen
diis obutylketon

ZZS
gO

MVP 1
gO .2

108-87-2
108-88-3
108-90-7
108-93-0

methylc yclohexaan
tolueen; methylbenzeen
c hloorbenzeen
c yc lohexanol

gO
gO
gO
gO

gO .2
gO .2
gO .2
gO .2

108-94-1
108-95-2
109-60-4
109-65-9

c yc lohexanon
fenol
n-propylacetaat
1-broombutaan

gO
gO
gO
gO

gO .2
gO .1
gO .2
gO .2

109-66-0
109-70-6
109-86-4

pentaan
1-broom-3-chloorpropaan
2-methoxyethanol; methyleenglycolmonomethylether;
ethyleenglycolmono-methylether; methylglycol

gO
gO
ZZS

gO .2
gO .3
zie bijlage
12b

109-89-7
109-94-4
109-99-9
110-00-9

diethylamine
ethylformiaat
tetrahydrofuran
furan

gO
gO
gO
ZZS

gO .1
gO .2
gO .2
MVP 2

110-12-3
110-19-0
110-49-6

5-methyl-2-hexanon; methylisoamylketon
is o-butylacetaat
2-methoxyethylacetaat

gO
gO
ZZS

gO .2
gO .2
zie bijlage
12b

110-71-4
110-80-5

1,2-dimethoxyethaan; ethyleenglycoldimethylether
2-ethoxyethanol; ethyleenglycolmono-ethylether

ZZS
ZZS

110-82-7

c yc lohexaan

gO

MVP 2
zie bijlage
12b
gO .2

110-85-0
110-86-1
110-88-3
11113-50-1

piperazine
pyridine
1,3,5-trioxaan
natuurlijk ruw boorzuur met een gehalte aan H 3BO 3 van

gO
gO
gO
ZZS

gO .1
gO .1
gO .3
zie bijlage

111-15-9

niet meer dan 85 gewic hts percenten berekend op de
droge s tof
2-ethoxyethylacetaat; ethylglycolacetaat

ZZS

zie bijlage
12b

111-35-3
11138-47-9

3-ethoxy-1-propanol
perboorzuur natriumzout

gO
ZZS

111-41-1

2-(2-aminoethylamino)ethanol; A EEA

ZZS

gO .2
zie bijlage
12b
MVP 1

111-42-2
1116-54-7
111-76-2
111-77-3

2,2' -iminodiethanol; diethanolamine
2,2' -(nitrosoimino)bisethanol
2-butoxyethanol; butylglycol
3-methoxyethoxyethanol

gO
ZZS
gO
gO

gO .2
MVP 1
gO .2
gO .2

111-90-0

diethyleenglycolmonoethylether; ethyldiglycol

gO

gO .2

108-65-6

737

12b

1119-40-0
111-96-6
1120-71-4
112-07-2

dimethylglutaraat
bis (2 -methoxyethyl)ether
1,3-propaansulton
1-butoxy-2-ethylacetaat; butylglycolacetaat

gO
ZZS
ZZS
gO

gO .1
MVP 2
MVP 2
gO .2

112-24-3
112-34-5

gO
gO

gO .2
gO .2

112-49-2

triethyleentetramine
2-(2-butoxy-ethoxy)-ethanol; butyldiglycol;
diethyleenglycolbutylether
1,2-bis(2-methoxyethoxy)ethaan; T EGDME;

ZZS

MVP 1

112-70-9
115-10-6
115-11-7

triethyleenglycoldimethylether; triglyme
tridec anol (isomeren mengsel); tridecylalkohol
dimethylether
2-methylpropeen; isobuteen; isobutyleen

gO
gO
gO

gO .2
gO .2
gO .2

115-29-7
115-32-2
115-86-6
115-96-8

endos ulfan
dic ofol
trifenylfosfaat
tris (2-chloorethyl)fosfaat

ZZS
ZZS
gO
ZZS

MVP 1
MVP 1
gO .1
MVP 1

116-14-3
116-15-4
117-81-7
117-82-8

tetrafluoretheen; tetrafluorethyleen
hexafluorpropeen
bis (2 -ethylhexyl)ftalaat; di -ethylhexyl ftalaat; DEHP
bis (2 -methoxyethyl)ftalaat

gO
gO
ZZS
ZZS

gO .2
gO .1
MVP 1
MVP 1

117955-405
118658-994

2-methoxypropylacetaat

ZZS

(methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro-6-hydroxy-4-

ZZS

zie bijlage
12b
MVP 1

ZZS
gO

MVP 1
gO .1

118-74-1
118-79-6

methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'dipyridiniumdichloridedihydrochloride
hexac hloorbenzeen
2,4,6-tribroomfenol

1194-65-6
119-64-2
119738-066

dic hlobenil
1,2,3,4 -tetrahydronaftaleen; tetraline
(±) tetrahydrofurfuryl-(R)-2-[4-(6-chloorchinoxalin-2yloxy)-fenyloxy]propanoaat

sO
gO
ZZS

sO
gO .2
MVP 1

119-90-4

3,3' -dimethoxybenzidine; o-dianisidine; zouten van 3,3'dimethoxybenzidine; zouten van o-dianisidine
3,3' -dimethylbenzidine; 4,4'-bi-o-toluidine; zouten van
3,3' -dimethylbenzidine; zouten van 4,4'-bi-o-toluidine

ZZS

MVP 1

ZZS

MVP 1

12007-00-0

nikkelboride (NiB)

ZZS

12007-01-1

dinikkelboride

ZZS

zie bijlage
12b
zie bijlage
12b

12007-02-2

trinikkelboride

ZZS

120-12-7

antrac een

ZZS

12036-01-0
12040-72-1

zirkoonoxide
perboorzuur natriumzout monohydraat

S
ZZS

12068-61-0

nikkeldiarsenide

ZZS

S
zie bijlage
12b
zie bijlage

120-71-8
120-82-1
120-92-3

6-methoxy-m-toluidine; p-cresidine
1,2,4-trichloorbenzeen
c yc lopentanon

ZZS
ZZS
gO

12b
MVP 1
MVP 2
gO .1

121-14-2

2,4-dinitrotolueen

ZZS

MVP 1

119-93-7

738

zie bijlage
12b
zie bijlage
12b

121-44-8
121-69-7
12179-04-3

triethylamine
N,N-dimethylaniline
boraxpentahydraat; dinatriumtetraboraatpentahydraat

gO
gO
ZZS

gO .1
gO .1
zie bijlage
12b

122-60-1
122-66-7
12267-73-1

1,2-epoxy-3-fenoxypropaan; fenylglycidylether
hydrazobenzeen; 1,2 -difenylhydrazine
tetraboordinatriumheptaoxide hydraat

ZZS
ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1
zie bijlage
12b

122-99-6
123-03-5
123312-549

fenoxyethanol
c etylpyridiniumchloride
dis tearyldimethylammonium-bisulfaat

gO
gO
gO

gO .2
gO .1
gO .1

123-38-6
123-39-7
123-42-2
123-72-8

propanal; propionaldehyde
N-methylformamide
4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon; diacetonalcohol
butanal; n-butylaldehyde; n-butyraldehyd

gO
ZZS
gO
gO

gO .2
MVP 2
gO .2
gO .2

123-73-9
123-77-3

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

123-86-4

(2E)-2-butenal
azodic arbonamide; 1,1 -Azobisformamide; C ,C'azodi(formamide)
azijnzuurbutylester; n-butylacetaat

gO

gO .2

123-91-1
123-92-2
123-95-5
124-17-4

1,4-dioxan
is o-amylacetaat
butyls tearaat
2-(2-butoxy-ethoxy)-ethylacetaat

gO
gO
gO
gO

gO .1
gO .2
gO .2
gO .2

124-40-3
124495-187
124-68-5

dimethylamine
quinoxyfen; 5,7 -dichloor-4-(p-fluorfenoxy)quinoline

gO
ZZS

gO .1
MVP 1

is obutanol-2-amine

gO

gO .2

12510-42-8
12619-90-8

erioniet
nikkelboride

ZZS
ZZS

126-99-8

c hloropreen; 2 -chloor-1,3-butadieen; 2 -chloropreen

ZZS

MVP 1
zie bijlage
12b
zie bijlage

127-18-4
127-19-5

perc hloorethyleen; tetrachlooretheen; P ER
N,N-dimethylaceetamide

gO
ZZS

12737-30-3

kobaltnikkeloxide

ZZS

1300-71-6
1303-00-0

xylenolen m.u.v. 2,4 -xylenol
galliumarsenide

gO
ZZS

1303-28-2

ars eenpentoxide; diarseenpentaoxide

ZZS

1303-86-2

booroxide; diboortrioxide

ZZS

1303-96-4

boraxdec ahydraat; dinatriumtetraboraat dec ahydraat

ZZS

1304-56-9

berylliumoxide

ZZS

12b
zie bijlage
12b
MVP 1

1305-78-8
1306-23-6
1310-58-3
1310-73-2

c alc iumoxide
c admiums ulfide
kaliumhydroxide
natriumhydroxide

sA
ZZS
sA
sA

s A .3
MVP 1
s A .3
s A .3

131-18-0

di-n-pentylftalaat; n-pentyl-isopentylftalaat

ZZS

MVP 1

739

12b
gO .2
zie bijlage
12b
zie bijlage
12b
gO .1
zie bijlage
12b
zie bijlage
12b
zie bijlage

Verwijderd: 2-butenal

1313-99-1
1314-36-9
1314-62-1
13149-00-3

nikkeloxide; nikkelmonoxide
yttriumoxide
vanadiumpentoxide
hexahydroftaalzuur-anhydride (c is-isomeer); c is-

ZZS
sA
sA
ZZS

MVP 1
s A .3
s A .1
MVP 1

1317-61-9
1321-64-8
1321-65-9

c yc lohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride
ijzeroxide (Fe3O4)
pentac hloornaftaleen
tric hloornaftaleen

S
ZZS
MVP

S
ERS
ERS

132-32-1
1327-53-3

3-amino-9-ethylcarbazool; 9 -ethylcarbazool-3-ylamine
ars eentrioxide

ZZS
ZZS

1330-43-4

boorzuur dinatriumzout; dinatriumtetraboraat watervrij;

ZZS

MVP 1
zie bijlage
12b
zie bijlage

1331-22-2
1332-21-4

boraxdec ahydraat; dinatriumtetraboraat dec ahydraat;
boraxpentahydraat; dinatriumtetraboraat pentahydraat
methylc yclohexanon
as bes t

gO
sA

gO .2
s A .1

1333-86-4
1335-32-6
1335-87-1
1335-88-2

c arbon blac k
bas isch loodacetaat
hexac hloornaftaleen
tetrac hloornaftaleen

S
ZZS
ZZS
ZZS

S
MVP 1
ERS
ERS

13360-57-1
1336-36-3
1338-23-4
133855-98-

dimethylsulfamoylchloride
polyc hloorbifenylen; P CB's
methylethylketonperoxide
epoxic onazool; (2RS,3SR)-3-(2-chloorfenyl)-2-(4-

ZZS
ZZS
gO
ZZS

MVP 2
ERS
gO .1
MVP 1

8
13463-39-3
13463-40-6
13463-67-7

fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]oxiraan
nikkeltetracarbonyl; tetracarbonylnikkel
ijzerpentacarbonyl
titaandioxide

ZZS
sA
S

MVP 2
s A .1
S

13477-70-8

nikkel(II)arsenaat; trinikkelbis(arsenaat)

ZZS

13517-20-9

perboorzuur (H 3BO 2(O 2)) mononatriumzout trihydraat

ZZS

zie bijlage
12b
zie bijlage
12b

137-17-7
13746-66-2
13814-96-5

2,4,5-trimethylaniline
kaliumferricyanide
loodbis (tetrafluorboraat); loodfluorboraat

ZZS
sA
ZZS

MVP 1
s A .3
zie bijlage
12b

138-22-7
13840-56-7

butyllactaat
orthoboorzuur natriumzout

gO
ZZS

138-86-3

limoneen

gO

gO .2
zie bijlage
12b
gO .2

139-65-1
140-66-9

4,4' -thiodianiline; zouten van 4,4'-thiodianiline
1,1,3,3 -tetramethyl-4-butylfenol; 4 -tert-octylfenol; paratert-octylfenol
ac rylzuurethylester; ethylacrylaat; ethylpropenoaat

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

gO

gO .1

141-32-2
141-43-5
14166-21-3

butylac rylaat
ethanolamine
hexahydroftaalzuur-anhydride (trans-isomeer); transc yc lohexaan-1,2-dicarbonzuuranhydride

gO
gO
ZZS

gO .1
gO .2
MVP 1

141-78-6
1420-07-1
142-96-1
143-18-0

azijnzuures ter; azijnzuurethylester; ethylacetaat
dinoterb; 2 -tert-butyl-4,6-dinitrofenol
dibutylether
kaliumoleaat

gO
ZZS
gO
gO

gO .2
MVP 1
gO .2
gO .2

143-50-0

c hloordecon

ZZS

MVP 1

140-88-5

740

12b

143860-042
14464-46-1
1464-53-5

3-ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine

ZZS

MVP 1

c ris toballiet
2,2' -bioxiraan; 1,2:3,4 -diepoxybutaan

sA
ZZS

s A .1
MVP 2

14708-14-6

nikkelbis(tetrafluorboraat)

ZZS

14808-60-7

s ilica (kwarts ) als res pirabel s tof, met uitsluiting van
s ilicavezels (definitie vezels zie §3.2.3); zand e.a.

sA

zie bijlage
12b
s A .2

14977-61-8

s iliciumverbindingen, m.u.v. kris tallijne en/of
vezelvormige verbindingen
c hromylchloride

ZZS

zie bijlage
12b

15120-21-5

natriumperboraat

ZZS

151-56-4

aziridine; ethyleenimine

ZZS

zie bijlage
12b
zie bijlage
12b

151798-264

ZZS

MVP 1

15468-32-3

2-[2-hydroxy-3-(2-chlorfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]-7[2-hydroxy-3-(3-methylfenyl)carbamoyl-1naftylazo]fluoreen-9-on
tridymiet

sA

s A .1

15606-95-8

triethylarsenaat

ZZS

1569-01-3
1569-02-4

n-propoxypropanol-2
1-ethoxy-2-propanol

gO
gO

zie bijlage
12b
gO .2
gO .2

1582-09-8
1589-47-5

trifluralin
2-methoxypropanol

ZZS
ZZS

16071-86-6

dinatrium-{5-[(4'-((2,6-dihydroxy-3-((2-hydroxy-5-

ZZS

MVP 1
zie bijlage
12b
MVP 1

1634-04-4
164058-22-

s ulfofenyl)azo)fenyl)azo)(1,1'-bifenyl)-4yl)azo]s alicylato(4-)}cupraat(2-)
methyl-tertiair-butylether (M TBE)
trinatrium-[4'-(8-acetylamino-3,6-disulfonato-2-

gO
ZZS

gO .2
MVP 1

nafthylazo)-4''-(6-benzoylamino-3-sulfonato-2nafthylazo)-bifenyl-1,3',3'',1'''-tetraolatoO ,O ',O '',O ''']koper(II)
nikkelsulfide; nikkel(II)sulfide

4

16812-54-7
1763-23-1
17804-35-2
1825-21-4
183196-578

ZZS

MVP 1

heptadec afluoroctaan-1-sulfonzuur;
perfluoroc taansulfonzuur (P FOS)
benomyl; methyl -1-(butylcarbamoyl)benzimidazool-2ylc arbamaat

ZZS

MVP 1

ZZS

MVP 1

pentac hlooranisol
kalium-1-methyl-3-morfolinocarbonyl-4-[3-(1-methyl-3morfolinocarbonyl-5-oxo-2-pyrazoline-4-ylideen)-1propenyl]pyrazool-5-olaat [met 0,5 procent of meer N,N-

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 2

1836-75-5
18540-29-9

dimethylformamide (EC Nr 200-679-5)]
nitrofeen; 2,4-dichloorfenyl-4-nitrofenylether
c hroom(V I)verbindingen

ZZS
ZZS

MVP 1
zie bijlage
12b

189-55-9
189-64-0
1897-52-5
19089-47-5

dibenzo[a,i]pyreen (PAK)
dibenzo[a,h]pyreen (P AK)
2,6-difluorbenzonitril; diflubenil
2-ethoxy-1-propanol

ZZS
ZZS
sO
gO

MVP 1
MVP 1
sO
gO .2

191-24-2

benzo[g,h,i]peryleen (P AK)

ZZS

MVP 1

741

191-30-0
192-65-4
19287-45-7
192-97-2

dibenzo[a,l]pyreen (PAK)
dibenzo[a,e]pyreen (P AK)
diboraan (B2H6)
benzo(e)pyreen (P A K)

ZZS
ZZS
gA
ZZS

MVP 1
MVP 1
gA .1
MVP 1

193-39-5
1937-37-7

indeno(1,2,3 -cd)pyreen (PAK)
dinatrium-4-amino-3-[[4'-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1'bifenyl]-4-yl]azo]-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftaleen-2,7dis ulfonaat

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

19438-60-9
194-59-2
199327-612

methylc yclohexyl-1,6-dicarboxylzuur-anhydride
7H-dibenzo[c,g]carbazol (PAK)
7-methoxy-6-(3-morfoline-4-ylpropoxy)-3H-chinazoline4-on [met 0,5 proc ent of meer formamide (EC-nr. 200-

ZZS
ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1
MVP 1

2040-90-6
205-82-3
2058-94-8

842-0)]
2-c hloor-6-fluorfenol
benzo[j]fluorantheen (P AK)
perfluorundec anoaat

ZZS
ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1
MVP 1

benzo[b]fluorantheen (P AK); benzo[e]acefenantryleen
(P A K)
fluorantheen (P AK)
benzo[k]fluorantheen

ZZS

MVP 1

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

207122-154
207122-165

hexabroomdifenylether; BDE -154

ZZS

ERS

heptabroomdifenylether; BDE -183

ZZS

ERS

208-96-8
2104-64-5
21136-70-9
214353-17-

ac enaftyleen
ethyl -p-nitrofenylthio-benzeenfosfenaat; EPN
benzidine s ulfaat; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine s ulfaat
1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiol

sO
ZZS
ZZS
ZZS

sO
MVP 1
MVP 1
MVP 1

0
21436-97-5
218-01-9

hydroc hloride [met 0,1 proc ent of meer 4 -chlooraniline
(EC -nr. 203 -401-0)]
2,4,5-trimethylanilinehydrochloride
c hrys een (PAK)

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

2227-13-6
2234-13-1
22398-80-7
224-42-0

tetras ul
oc tac hloornaftaleen
indium fos fide
dibenz[a,j]ac ridine (P AK)

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

MVP 1
ERS
MVP 1
MVP 1

226-36-8
23593-75-1
2385-85-5
2425-06-1

dibenz[a,h]ac ridine (P AK)
c lotrimazol; 1-(2-chloorfenyl)difenylmethyl-1-h-imidazol
mirex
c aptafol

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

MVP
MVP
MVP
MVP

2440-02-0
2451-62-9

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

24602-86-6

heptac hloornorborneen
1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H3H5H)trion; T GI C
tridemorf; 2,6 -dimethyl-4-tridecylmorfoline

ZZS

MVP 1

2475-45-8
24937-79-9
25038-54-4
25086-15-1

1,4,5,8 -tetraaminoantrachinon
polyvinylideenfluoride
6-aminohexaanzuur (dimeer)
polymethylmethacrylaat

ZZS
S
gO
S

MVP 1
S
gO .2
S

25154-52-3
25155-23-1
25167-70-8
25214-70-4

nonylfenolen en verwante verbindingen; NPs
trixylyl fos faat; T XP
2,4,4-trimethyl-1-penteen; diisobuteen
oligomere reactieproducten van formaldehyde met

ZZS
ZZS
gO
ZZS

MVP 1
MVP 1
gO .2
MVP 1

205-99-2
206-44-0
207-08-9

aniline (technisch M DA)
742

1
1
1
1

25321-09-9
25321-14-6
25339-17-7
25340-17-4

diis opropylbenze(e)n(en)
dinitrotolueen
is odecanol
diethylbenzeen (isomeren:1,2-;1,3-;1,4)

gO
ZZS
gO
gO

gO .2
MVP 1
gO .2
gO .2

2551-62-4
25550-51-0
2580-56-5

zwavelhexafluoride
methylhexahydroftaalzuur anhydride (MHHPA)
[4-[[4-anilino-1-naftyl][4 (dimethylamino)fenyl]methyleen]cyclohexa -2,5-dien-1-

gA
ZZS
ZZS

gA .3
MVP 1
MVP 1

2602-46-2

ylidene] dimethylammonium c hloride (C .I. Bas ic Blue 26)
[met 0,1 proc ent of meer M ichler's keton (EC nr. 202027-5) of M ichler's base (EC No. 202 -959-2)]
tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-

ZZS

MVP 1

26140-60-3
26761-40-0
2687-91-4

amino-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat]
terfenyl (gehydrogeneerd)
di-isodecyl-ftalaat; DIDP; diisodecylftalaat
N-ethyl -2-pyrrolidon; 1 -ethylpyrrolidin-2-one

gO
sO
ZZS

gO .1
sO
MVP 2

27016-75-7

nikkelarsenide

ZZS

27140-08-5
27366-72-9

fenylhydrazinehydrochloride
N,N-(dimethylamino)thioaceetamide hydroc hloride

ZZS
ZZS

zie bijlage
12b
MVP 1
MVP 2

27458-92-0
2795-39-3

is otrideca-1-ol
kaliumheptadecafluoroctaan-1-sulfonaat;
kaliumperfluoroctaansulfonaat
diis ononylftalaat; DINP

gO
ZZS

gO .1
MVP 1

sO

sO

heptac hloornorborneen
ammoniumheptadecafluoroctaansulfonaat;
ammoniumperfluoroctaansulfonaat
didodec ylmaleaat; dilauryl maleate

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

gO

gO .2

lithiumheptadecafluoroctaansulfonaat;
lithiumperfluoroctaansulfonaat
c yc lododecaan
looddiacetaat

ZZS

MVP 1

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

ZZS
ZZS

MVP 2
MVP 1

307-55-1

hydrazine; zouten van hydrazine
2,3-epoxypropyltrimethylammoniumchloride;
glyc idyltrimethylammoniumchloride
perfluordodec anoaat

ZZS

MVP 1

309-00-2
3165-93-3
319-84-6
319-85-7

aldrin
4-c hloor-o-toluidinehydrochloride
alfa-HCH
beta-HCH

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

MVP
MVP
MVP
MVP

32241-08-0
32534-81-9
32536-52-0

heptac hloornaftaleen
pentabroomdifenyl ether
oc tabroomdifenylether; O ctaBDE; c ommercieel
oc tabroomdifenylether

ZZS
ZZS
ZZS

ERS
ERS
ERS

330-54-1
330-55-2
33213-65-9
334-88-3

diuron
linuron; 3 -(3,4-dichloorfenyl)-1-methoxy-1-methylureum
beta-endos ulfan
diazomethaan

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

MVP
MVP
MVP
MVP

335-57-9
335-67-1
3424-82-6
34590-94-8

hexadec afluorheptaan
perfluoroc taanzuur; dec apentafluoroctaanzuur; P FOA
o,p-DDE isomeer
dipropyleenglycolmonomethylether

ZZS
ZZS
ZZS
gO

ERS
MVP 2
MVP 1
gO .2

35367-38-5

diflubenzuron

sO

sO

28553-12-0
28680-45-7
29081-56-9
2915-52-8
29457-72-5
294-62-2
301-04-2
302-01-2
3033-77-0

743

1
1
1
1

1
1
1
2

36065-30-2

ZZS

MVP 1

36341-27-2

1,3,5-tribroom-2-(2,3-dibroom-2methylpropoxy)benzeen; 2,4,6-tribroomfenyl 2 -methyl2,3-dibroompropylether
benzidine ac etaat; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine ac etaat

ZZS

MVP 1

36355-01-8
36643-28-4
3687-31-8

hexabroombifenyl
tributyltin-kation en tributyltin verbindingen
trilooddiarsenaat

ZZS
ZZS
ZZS

ERS
MVP 1
zie bijlage
12b

37240-96-3
3724-43-4
37244-98-7

loodrhodiumoxide
c hloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
perboorzuur natriumzout tetrahydraat

ZZS
ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1
zie bijlage
12b

376-06-7
37894-46-5

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

382-21-8

perfluortetradecanoaat
etac elasil; 6 -(2-chloorethyl)-6-(2-methoxyethoxy)2,5,7,10-tetraoxa-6-silaundecaan
perfluorisobuteen

ZZS

MVP 2

3825-26-1
3843-16-1
39156-41-7
39300-45-3

ammonium pentadec afluoroctanoaat; APFO
dis tearyldimethylammonium-methosulfaat
2,4-diaminoanisoolsulfaat
dinoc ap; (RS)-2,6-dinitro-4-octylfenylcrotonaten en

ZZS
gO
ZZS
ZZS

MVP 1
gO .1
MVP 1
MVP 1

39807-15-3

(RS)-2,4-dinitro-6-octylfenylcrotonaten waarbij oc tyleen
een mengs el is van 1 -methylheptyl-, 1-ethylhexyl- en 1propylpentylgroepen
oxadiargyl

ZZS

MVP 1

399-95-1
40722-80-3
41083-11-8
4170-30-3

4-amino-3-fluorfenol
(2-c hloorethyl)(3-hydroxypropyl)ammoniumchloride
azoc yc lotin
2-butenal

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1
MVP 1
M V P1

446255-227
463-58-1
465-73-6

heptabroomdifenylether; BDE -175

ZZS

ERS

c arbonylsulfide
is odrin

gO
ZZS

gO .1
MVP 1

470-90-6
48122-14-1
485-31-4

c hloorfenvinfos
hexahydro-1-methylftaalzuur-anhydride
binapac ryl; 2 -sec-butyl-4,6-dinitrofenyl-3methylc rotonaat

ZZS
ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1
MVP 1

488-23-3
4904-61-4
49690-63-3
50-00-0

1,2,3,4 -tetramethylbenzeen
1,5,9-cyclododecatrieen
tri-2,4-dibroomfenylfosfaat; tris(2,4-dibroomfenyl)fosfaat
formaldehyde; methanal

gO
ZZS
sO
gO

gO .2
MVP 1
sO
gO .1

50-29-3
50-32-8
50471-44-8

4,4-DDT isomeer; para-para-DDT
benzo[a]pyreen (P A K)
vinc hlozolin; N-3,5-dichloorfenyl-5-methyl-5-vinyl-1,3oxazolidine-2,4-dion

ZZS
ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1
MVP 1

506-77-4
51000-52-3

c hloorcyaan
ethenyl es ter van neodec aanzuur

gA
ZZS

512-04-9

3beta,25R-spirost-5-en-3-ol

ZZS

gA .1
zie bijlage
12b
MVP 1

5131-66-8
513-42-8
513-79-1

1-butoxy-2-propanol
2-methylallylalcohol
kobaltc arbonaat

gO
gO
ZZS

gO .2
gO .1
zie bijlage
12b

51594-55-9

(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan

ZZS

MVP 2

744

51-79-6
52033-74-6
52125-53-8
5216-25-1

urethaan; ethylc arbamaat
fenylhydrazinesulfaat (2:1)
1,2-propaandiolmonoethylether
p-c hloorbenzotrichloride; α,α,α,4 -tetrachloortolueen

ZZS
ZZS
gO
ZZS

MVP 2
MVP 1
gO .2
MVP 1

527-53-7
531-85-1

1,2,3,5 -tetramethylbenzeen
benzidine dihydrochloride; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine
hydroc hloride
benzidine s ulfaat; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine s ulfaat

gO
ZZS

gO .2
MVP 1

ZZS

MVP 1

gO
ZZS

gO .2
MVP 1

540-59-0

1,2-pentaandiol
dibenz[a,h]antrac een (P AK); dibenzo(a,h)-antraceen
(P A K)
1,2-dichlooretheen

gO

gO .2

540-73-8
541-02-6
541-05-9
542-56-3

1,2-dimethylhydrazine
dec amethylcyclopentasiloxaan (d5)
hexamethylcyclotrisiloxaan (d3)
is obutylnitriet

ZZS
gO
gO
ZZS

MVP 2
gO .2
gO .2
MVP 2

542-88-1
5436-43-1
548-62-9

bis (c hloormethyl)ether; oxybis(chloormethaan)
tetrabroomdifenylether; BDE-47
C .I . Bas ic V iolet 3 [met 0,1 proc ent of meer M ichler's
keton (EC nr. 202 -027-5)]

ZZS
ZZS
ZZS

MVP 2
ERS
MVP 1

553-00-4
5543-57-7
5543-58-8
55525-54-7

2-naftylamine acetaat; 2 -naftaleenamine ac etaat
(S)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
(R)-3-(1-fenyl-3-oxobutyl)-4-hydroxy-2-benzopyron
N,N'-bis[(5-isocyanato-1,3,3-

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

MVP
MVP
MVP
MVP

556-52-5
556-67-2
557-05-1

trimethylcyclohexyl)methyl]-ureum
glyc idol; 2,3-epoxypropaan-1-ol
oc tamethylcyclotetrasiloxaan (d4)
zinks tearaat

ZZS
gO
S

MVP 2
gO .3
S

ZZS

MVP 1

ZZS

MVP 1

ZZS
gO
ZZS

MVP 1
gO .2
MVP 1

sO
ZZS

sO
MVP 1

57044-25-4

glyc erol
4,4' -(4-iminocyclohexa-2,5dienylideenmethyleen)dianilinehydrochloride
2,3-epoxypropaan-1-ol

ZZS

MVP 2

57110-29-9
57-14-7
57171-56-9
573-58-0

hexahydro-3-methylftaalzuur-anhydride
N,N-dimethylhydrazine
geethoxyleerd s orbitolhexaoleaat
dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-

ZZS
ZZS
gO
ZZS

MVP 1
MVP 2
gO .2
MVP 1

57-55-6
57-57-8
57-74-9

aminonaftaleen-1-sulfonaat)
1,2-propaandiol; propyleenglycol
1,3-propiolacton; 3 -propanolide
c hloordaan

gO
ZZS
ZZS

gO .2
MVP 2
MVP 1

ZZS
sO

MVP 1
sO

ZZS

zie bijlage

531-86-2
5343-92-0
53-70-3

5571-36-8
561-41-1

56-35-9
563-80-4
56-55-3
56-81-5
569-61-9

581-89-5
584-84-9
58591-45-0

c yc lisch 3 -(1,2-ethaandiylacetaal)oestra-5(10),9(11)dieen-3,17-dion
4,4' -bis(dimethylamino)-4''-(methylamino)trityl alcohol
[met 0,1 proc ent of meer M ichler's keton (EC nr. 202027-5) of M ichler's base (EC No. 202 -959-2)]
tributyltinoxide
3-methyl-2-butanon; methylisopropylketon
benz[a]antrac een (P AK); benzo[a]antraceen (P AK)

2-nitronaftaleen
1-methyl-2,4-fenyleen-diisocyanaat; tolueen-2,4diis ocyanaat; T DI
kobaltnikkeldioxide

12b
745

1
1
1
1

58-89-9
592-62-1

gamma-hexac hloorcyclohexaan; gamma-HCH; lindaan
methyl-O NN-azoxymethylacetaat;
methylazoxymethylacetaat
vinylbromide

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

ZZS

MVP 2

(pentabroomfenyl)methylacrylaat; (pentabroomfenyl)
methyles ter van 2 -propeenzuur
1,3,5-tris-[(2S en 2R)-2,3-epoxypropyl]-1,3,5-triazine2,4,6-(1H3H5H)-trion

ZZS

MVP 1

ZZS

MVP 1

59-88-1
60-09-3
602-01-7
602-87-9

fenylhydrazinechloride
4-aminoazobenzeen
2,3-dinitrotolueen
5-nitroacenafteen

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

MVP
MVP
MVP
MVP

60-29-7
60-32-2
603-35-0
60348-60-9

diethylether; ether
6-aminohexaanzuur (monomeer)
trifenylfosfine
pentabroomdifenylether; BDE-99

gO
gO
ZZS
ZZS

gO .2
gO .2
MVP 1
ERS

605-50-5
60-57-1
606-20-2
608-33-3

di-isopentylftalaat
dieldrin
2,6-dinitrotolueen
2,6-dibroomfenol

ZZS
ZZS
ZZS
sO

MVP 1
MVP 1
MVP 1
sO

608-73-1
608-93-5
610-39-9
612-52-2

hexac hloorcyclohexaan
pentac hloorbenzeen
3,4-dinitrotolueen
2-naftylamine hydrochloride; 2 -naftaleenamine

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

MVP
MVP
MVP
MVP

ZZS

MVP 1

593-60-2
59447-55-1
59653-74-6

612-82-8

hydroc hloride
4,4' -bi-o-toluidine dihydrochloride; 3,3'dimethylbenzidine dihydrochloride; 3,3'-dimethyl-[1,1'bifenyl]-4,4'-diamine dihydrochloride

1
1
1
1

1
1
1
1

613-35-4
615-05-4
615-58-7
61571-06-0

N,N'-diacetylbenzidine
4-methoxy-m-fenyleendiamine
2,4-dibroomfenol
tetrahydrothiopyraan-3-carboxaldehyde

ZZS
ZZS
gO
ZZS

MVP 1
MVP 1
gO .1
MVP 2

6180-61-6
618-85-9
619-15-8
620-14-4

fenoxypropanol; 3-fenoxy-1-propanol
3,5-dinitrotolueen
2,5-dinitrotolueen
1-methyl-3-ethylbenzeen

gO
ZZS
ZZS
gO

gO .2
MVP 1
MVP 1
gO .2

621-64-7
62-53-3
625-45-6
62-55-5

nitros odipropylamine
aminobenzeen; aniline
methoxyazijnzuur
thioac eetamide

ZZS
gO
ZZS
ZZS

MVP 2
gO .1
MVP 2
MVP 2

626-38-0
62-75-9
627-93-0
628-63-7

s ec -amylacetaat
N-nitrosodimethylamine; dimethylnitrosoamine
dimethyladipaat
n-amylacetaat

gO
ZZS
gO
gO

gO .1
MVP 2
gO .1
gO .2

629-14-1
630-08-0

ZZS
---

MVP 2
---

63148-62-9

1,2-diethoxyethaan
koolmonoxide (CO) (deze verbinding heeft geen
emis siegrenswaarde)
s iliconenolie

gO

gO .2

64-17-5
64-18-6
64-19-7
64475-85-0

ethanol
mierenzuur
azijnzuur
white s pirit

gO
gO
gO
gO

gO .2
gO .1
gO .2
gO .2

646-13-9

is obutylstearaat

gO

gO .2

746

Verwijderd: en
Verwijderd: emissie-eis

64-67-5
64-86-8
64969-36-4

diethylsulfaat
c olc hicine
4,4' -bi-o-toluidine disulfaat; 3,3'-dimethylbenzidine
dis ulfaat; 3,3'-dimethyl-[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine

ZZS
ZZS
ZZS

MVP 2
MVP 1
MVP 1

65229-23-4

dis ulfaat
nikkelboorfosfide

ZZS

65277-42-1

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-dichloorfenyl)-2-(imidazool-

ZZS

zie bijlage
12b
MVP 1

65321-67-7
65996-93-2

1-ylmethyl)-1,3-dioxolaan-4yl]methoxy]fenyl]piperazine-1-yl]ethanon; ketoconazool
tolueen-2,4-diammoniumsulfaat
P ek koolteer, hoge temperatuur; Het res idu dat wordt

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

65997-15-1
66-81-9

verzameling van aromatische koolwaterstoffen met drie of meervoudig gec ondenseerde ringen.
P ortland c ement
c yc loheximide; 4 -{(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-

S
ZZS

S
MVP 1

67-56-1
67-63-0
67-64-1

oxoc yc lohexyl]-2-hydroxyethyl}}piperidine-2,6-dion
methanol
2-propanol; iso-propanol; isopropylalcohol
ac eton; propanon

gO
gO
gO

gO .2
gO .2
gO .2

gO
ZZS

gO .1
MVP 1

verkregen bij de des tillatie van bij hoge temperatuur
verkregen koolteer. Een zwarte vas te s tof met een
verwekings traject van bij benadering 30°C tot 180°C.
V oornamelijk s amengesteld uit een c omplexe

67-66-3
6786-83-0

c hloroform; trichloormethaan
α,α-bis [4-(dimethylamino)fenyl]-4
(fenylamino)naftaleen-1-methanol (C .I. Solvent Blue 4)
[met 0,1 proc ent of meer M ichler's keton (EC nr. 202-

68016-03-5

027-5) of M ichler's base (EC No. 202 -959-2)]
kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide

ZZS

680-31-9

hexamethylfosforamide; hexamethylfosforzuurtriamide

ZZS

zie bijlage
12b
MVP 1

6804-07-5
68049-83-2

c arbadox
azafenidin; 2 -(2,4-dichloor-5-prop-2-ynyloxyfenyl)5,6,7,8 -tetrahydro-1,2,4-triazool[4,3 -a]pyridin-3(2H)one

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

6807-17-6
68-12-2

4,4-isobutylethylideendifenol
N,N-dimethylformamide

ZZS
ZZS

68186-89-0

kobaltnikkel grijze periklaas: C .I. P igment black 25; C.I.

ZZS

MVP 1
zie bijlage
12b
zie bijlage

ZZS

12b
MVP 1

68515-42-4
68631-49-2

77332
1.2-benzeendicarboxylzuur; di -C7-11 vertakte en lineaire
alkylesters
hexabroomdifenylether; BDE -153

ZZS

ERS

sA
ZZS

s A .2
MVP 1

70124-77-5

tellurium en -verbindingen, berekend als T e
fluazifop-butyl; butyl-2-[4-[[5-(trifluormethyl)-2pyridyl]oxy]fenoxy]propionaat
fluc ythrinaat

ZZS

MVP 1

70225-14-8
70-25-7
70657-70-4

diethanolamineperfluoroctaansulfonaat
1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine
2-methoxypropylacetaat

ZZS
ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1
zie bijlage
12b

70776-03-3

polyc hloornaftalenen; P CNs; c hloorderivaten van

ZZS

ERS

69029-86-3
69806-50-4

747

70987-78-9
71-23-8
71-36-3

naftaleen
(S)-oxiraanmethanol 4 -methylbenzeensulfonaat
n-propenol
butylalcohol; n-butanol

ZZS
gO
gO

MVP 1
gO .2
gO .2

71-43-2
71-48-7

benzeen
kobaltacetaat

ZZS
ZZS

71888-89-6

1,2-benzeendicarbonzuur; C 7-rijk di -C6-8-vertakte

ZZS

MVP 2
zie bijlage
12b
MVP 1

72-20-8
72-43-5
72629-94-8

alkylesters
endrin
methoxyc hloor
perfluortridecanoaat

ZZS
ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1
MVP 1

732-26-3
7397-62-8
7439-97-6
7440-25-7

2;4;6 -tri-tert-butylfenol; dodecylfenol
butylglycolaat
kwik en kwikverbindingen
tantaal

ZZS
gO
ZZS
sA

MVP 1
gO .2
MVP 1
s A .3

7440-28-0
7440-41-7
7440-65-5
7440-67-7

thallium en -verbindingen, berekend als T l
beryllium en berylliumverbindingen berekend als Be
yttrium
zirkoon

sA
ZZS
sA
S

s A .1
MVP 1
s A .3
S

74646-29-0

trinikkelbis(arseniet)

ZZS

74753-18-7

4,4' -bi-o-toluidine s ulfaat; 3,3'-dimethylbenzidine
s ulfaat; 3,3'-dimethyl-[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamine s ulfaat

ZZS

zie bijlage
12b
zie bijlage
12b

74-85-1
74-86-2
74-87-3
74-89-5

etheen
ac etyleen; ethyn
c hloormethaan; methylchloride
aminomethaan; methylamine

gO
gO
gO
gO

gO .2
gO .2
gO .1
gO .1

74-90-8
75-00-3
75-01-4
75-04-7

blauwzuurgas ; c yaanwaters tof; HCN
c hloorethaan; ethylchloride
vinylchloride; c hlooretheen; c hloorethyleen
aminoethaan; ethylamine

gA
gO
ZZS
gO

gA .2
gO .2
MVP 2
gO .1

75-05-8
75-07-0
75-09-2
75113-37-0

ac etonitril
ac eetaldehyde; ethanal
dic hloormethaan; methyleenchloride
di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyboraan;

gO
gO
gO
ZZS

gO .2
gO .1
gO .2
zie bijlage

75-12-7
75-15-0
75-18-3

dibutyltinhydrogeenboraat; dibutyltinwaterstofboraat
formamide
kools tofdisulfide; zwavelkoolstof
dimethylmercaptaan; thiobismethaan

ZZS
gO
gO

12b
MVP 1
gO .2
gO .1

75-21-8
75-25-2
75-26-3
75-27-4

1,2-epoxyethaan; ethyleenoxide; oxiraan; etheenoxide
tribroommethaan
2-broompropaan
broomdic hloormethaan

ZZS
gO
ZZS
gO

MVP 2
gO .1
MVP 2
gO .1

75-28-5

ZZS

MVP 2

75-29-6
75-34-3

is obutaan [met 0,1 proc ent of meer butadieen (203-4508)]
2-c hloorpropaan
1,1-dichloorethaan

gO
gO

gO .2
gO .3

75-35-4
75-38-7
75-44-5
75-52-5

1,1-dichlooretheen
1,1-difluoretheen; vinylideenfluoride
fos geen
nitromethaan

gO
gO
gA
gO

gO .1
gO .2
gA .1
gO .3

75-55-8

2-methylaziridine

ZZS

MVP 2

748

75-56-9
75-65-0
75-73-0

propyleenoxide; methyloxiraan; 1,2 -epoxypropaan;
propeenoxide
2-methyl-2-propanol; tert-butanol
kools toftetrafluoride; methaantetrafluoride;

ZZS

MVP 2

gO
gO

gO .2
gO .2

gO

gO .1

76-01-7

tetrafluormethaan
1,1-dimethylethyl -hydroperoxide;
tertiairbutylhydroperoxide; T BHP
pentac hloorethaan

ZZS

MVP 2

7601-90-3
76-16-4
76-19-7
7631-86-9

perc hloorzuur
hexafluorethaan
oc tafluorpropaan
s iliciumdioxide (amorf)

gA
gO
gO
S

gA .1
gO .2
gO .2
S

7632-04-4

natriumperoxometaboraat

ZZS

7637-07-2
764-41-0

boriumtrifluoride
1,4-dichloorbut-2-een

gA
ZZS

zie bijlage
12b
gA .2
MVP 2

76-44-8
7646-79-9

heptac hloor
kobaltc hloride; kobaltdichloride

ZZS
ZZS

7646-85-7

zinkc hloride (rook)

sA

MVP 1
zie bijlage
12b
s A .3

7647-01-0
7664-38-2
7664-39-3
7664-41-7

zoutzuur
fos forzuur
waters toffluoride
ammoniak

gA
gA
gA
gA

gA .2
gA .2
gA .2
gA .3

7664-93-9
76-87-9
7697-37-2
77-09-8

zwavelzuur
fentinhydroxide; trifenyltinhydroxide
s alpeterzuur (nevels)
fenolftaleïne

gA
ZZS
gA
ZZS

gA .2
MVP 1
gA .3
MVP 1

77182-82-2

glufos inaat-ammonium; ammonium-2-amino-4(hydroxymethylfosfinyl)butyraat
methylac rylamidomethoxyacetaat [met 0,1 proc ent of
meer ac rylamide]

ZZS

MVP 1

ZZS

MVP 1

methylac rylamidoglycolaat [met 0,1 procent of meer
ac rylamide]
1,2,3,4,5,5-hexachloor(1,3-)cyclopentadieen
kaliumbromaat

ZZS

MVP 1

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

776297-699
77-78-1
7778-39-4

N-pentyl -isopentylftalaat

ZZS

MVP 1

dimethylsulfaat
ars eenzuur; zouten van ars eenzuur

ZZS
ZZS

MVP 2
zie bijlage

7778-44-1

c alc iumarsenaat

ZZS

7782-41-4

fluor

gA

12b
zie bijlage
12b
gA .1

7782-42-5
7782-50-5

grafiet
c hloorgas (C l2)

S
gA

S
gA .2

7782-65-2

germaniumhydride (GeH 4)

gA

gA .2

7783-06-4
7783-54-2
7783-61-1
7784-40-9

waters tofs ulfide; zwavelwaterstof
s tikstoftrifluoride
s iliciumtetrafluoride
loodars enaat

gA
gA
gA
ZZS

gA .2
gA .2
gA .2
zie bijlage

gA

12b
gA .1

75-91-2

77402-03-0
77402-05-2
77-47-4
7758-01-2

7784-42-1

ars eenwaters tof (arsine)
749

Verwijderd: loodhydrogeenarsenaa
t

7789-75-5
7790-79-6
7803-51-2
7803-57-8

c alc iumfluoride
c admiumfluoride
fos forwaters tof (fos fine)
hydraten van hydrazine

sA
ZZS
gA
ZZS

s A .3
MVP 1
gA .1
MVP 2

7803-62-5
78-10-4
78-59-1
78-79-5

s iliciumtetrahydride
ethyls ilicaat; tetraethylorthosilicaat
3,5,5-trimethyl-2-cyclohexeen-1-on; isoforon
is opreen

gA
gO
gO
ZZS

gA .2
gO .2
gO .2
zie bijlage

78-83-1
78-87-5
789-02-6

i-butanol
1,2-dichloorpropaan
2,4-DDT isomeer

gO
gO
ZZS

12b
gO .2
gO .2
MVP 1

78-92-2
78-93-3
79-00-5
79-01-6

2-butanol; s ec-butanol
2-butanon; ethylmethylketon; methylethylketon; M EK
1,1,2-trichloorethaan
tric hlooretheen; trichloorethyleen; T RI

gO
gO
gO
ZZS

gO .2
gO .2
gO .1
zie bijlage

79-06-1
79-09-4
79-10-7

ac rylamide
propaanzuur; propionzuur
ac rylzuur; propeenzuur

ZZS
gO
gO

12b
MVP 1
gO .2
gO .1

79-11-8
79-16-3

c hloorazijnzuur
N-methylacetamide

gO
ZZS

79-20-9

azijnzuurmethylester; methylacetaat

gO

gO .1
zie bijlage
12b
gO .2

79-21-0
79-24-3
79-27-6
79-29-8

perazijnzuur
nitroethaan
1,1,2,2 - tetrabroomethaan
2,3-dimethylbutaan

gO
gO
gO
gO

gO .1
gO .3
gO .1
gO .2

793-24-8

ZZS

MVP 1

79-34-5
79-44-7

N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine; 4 (dimethylbutylamino) difenylamine
1,1,2,2 -tetrachloorethaan
dimethylcarbamoylchloride

gO
ZZS

gO .1
MVP 2

79-46-9
79-94-7

2-nitropropaan
tetrabroombisfenol A

ZZS
ZZS

8001-35-2

toxafeen

ZZS

MVP 2
zie bijlage
12b
MVP 1

80-05-7
80387-97-9

bis fenol A; 2,2 -bis (4 -hydroxyfenyl)propaan
2-ethylhexyl-[[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4hydroxyfenyl]methyl]thio]acetaat
methac rylzuurmethylester; methyl-(2-methyl)-

gO
ZZS

gO .1
MVP 1

gO

gO .1

ZZS

80-62-6
81-15-2

propenoaat; methylmethacrylaat
mus k xyleen; mus kus-xyleen; 5 -tert-butyl-2,4,6-trinitrom-xyleen
warfarine

ZZS

zie bijlage
12b
MVP 1

1,6-hexaandiisocyanaat; hexamethyleendiisocyanaat
(E)-3-[1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]fenyl]-2-fenylbut1-enyl]fenol
ac enafteen

gO
ZZS

gO .1
MVP 1

sO

sO

838-88-0
84245-12-5

4,4' -methyleendi-o-toluidine
N-[6,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6-oxo-1H-purin-2yl]ac etamide

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

84540-57-8

methoxypropylaceta(a)t(en)

gO

gO .2

81-81-2
822-06-0
82413-20-5
83-32-9
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84-69-5
84-74-2
84-75-3
84-76-4
84777-06-0
84929-62-4
85-01-8
85136-74-9
85-22-3
85-42-7
85-44-9
85509-19-9
85535-84-8

di(2-methylpropyl)ftalaat; diisobutylftalaat; di-isobutylftalaat; DI BP
dibutylftalaat; DBP
dihexylftalaat

ZZS
ZZS
ZZS

zie bijlage
12b
MVP 1
MVP 1

dinonylftalaat
vertakte en lineaire dipentylesters van 1,2benzeendic arbonzuur
ric inusolie-ethoxylaat (met 15 ethyleenoxide-eenheden)

gO
ZZS

gO .1
MVP 1

gO

gO .2

fenantreen
6-hydroxy-1-(3-isopropoxypropyl)-4-methyl-2-oxo-5-[4(fenylazo)fenylazo]-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitril
pentabroomethylbenzeen

sO
ZZS

sO
MVP 1

ZZS

MVP 1

hexahydroftaalzuur-anhydride; c yclohexaan-1,2dic arbonzuuranhydride
ftaalzuuranhydride
flus ilazool; bis(4-fluorfenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-

ZZS

MVP 1

sO
ZZS

sO
MVP 1

ZZS

MVP 1

ylmethyl)silane
C 10-13-chlooralkanen; kortketenige gec hloreerde
paraffines ; SCCP's; C 10-13 alifatische
c hloorkoolwaterstoffen

85-68-7
872-50-4

benzylbutylftalaat; BBP
N-methyl-2-pyrrolidon; 1 -methyl-2-pyrrolidon

ZZS
ZZS

87-61-6

1,2,3-trichloorbenzeen

ZZS

MVP 1
zie bijlage
12b
MVP 2

87-68-3
87-86-5
88-72-2
88-85-7

hexac hloorbutadieen
pentac hloorfenol
2-nitrotolueen
dinos eb; 6 -(1-methylpropyl)-2,4-dinitrofenol; zouten en

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

MVP
MVP
MVP
MVP

90-04-0
9016-45-9
90640-80-5

es ters van dinos eb
o-anis idine; 2 -methoxyaniline
nonylfenolethoxylaten en verwante verbindingen; NP Es
antrac eenolie, Een c omplexe verzameling polycyclische

ZZS
ZZS
ZZS

MVP 2
MVP 2
MVP 1

1
1
2
1

aromatische koolwaterstoffen die wordt verkregen uit
koolteer met een des tillatietraject van ongeveer 300°C
tot 400°C. V oornamelijk s amengesteld uit fenantreen
antrac een en c arbazool.
90640-81-6

antrac eenolie, fractie, De antraceenrijke vas te s tof die
wordt verkregen door de kris tallisatie en c entrifugatie
van antrac eenolie. Bes taat voornamelijk uit antraceen
c arbazool en fenantreen. antraceenolie, antraceenpasta

ZZS

MVP 1

90640-82-7

antrac eenolie, fractie, De olie die res teert na de
verwijdering, door middel van een kris tallisatieproces,
van een antrac eenrijke vas te s tof (antraceenpasta) uit
antrac eenolie. Bestaat voornamelijk uit aromatische

ZZS

MVP 1

90-72-2
90-94-8

verbindingen met twee, drie of vier ringen.
antrac eenolie, antraceenarm
2,4,6-tri(dimethylaminomethyl)fenol
4,4' -bis(dimethylamino)benzofenon; Michler's keton

sO
ZZS

sO
MVP 1

91079-47-9
91-08-7

fenolen C 9-11-; gedestilleerde fenolen
1-methyl-2,6-fenyleen-diisocyanaat; tolueen-2,6-

ZZS
sO

MVP 1
sO

91-17-8
91-20-3

diis ocyanaat
bic yclo(4,4,0)decaan; dec ahydronaftaleen; dec aline
naftaleen; naftaline

gO
sO

gO .2
sO

751

91-22-5
91-23-6
91-59-8

quinoline; c hinoline
2-nitroanisool
2-naftylamine; 2 -naftaleenamine; zouten van 2 naftylamine; zouten van 2 -naftaleenamine

ZZS
ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1
MVP 1

91-94-1
91-95-2
91995-15-2

3,3-dichloorbenzidine; zouten van 3,3 -dichloorbenzidine
bifenyl -3,3',4,4'-tetrayltetraamine; diaminobenzidine
antrac eenolie, fractie, Een c omplexe verzameling
koolwaters toffen uit de des tillatie van antraceen die

ZZS
ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1
MVP 1

ZZS

MVP 1

sO
ZZS

sO
MVP 1

benzidine; 4,4'-diaminobifenyl; zouten van benzidine;
zouten van 4,4' -diaminobifenyl;
4-nitrobifenyl
benzoëzuurmethylester; methylbenzoaat

ZZS

MVP 1

ZZS
sO

MVP 1
sO

ZZS

MVP 1

94-59-7
94723-86-1

ontkoperd afvalslik en bezinksel van elektrolytische
koperzuivering
5-allyl-1,3-benzodioxoo; s afrool
2-butyryl-3-hydroxy-5-thiocyclohexaan-3-ylcyclohex-2-

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

95-06-7
95-50-1
95-53-4

een-1-on
s ulfallaat; 2 -chloorallyldiethyldithiocarbamaat
1,2-dichloorbenzeen
o-toluidine; 2-aminotolueen; 2 -methylbenzeenamine;

ZZS
gO
ZZS

MVP 1
gO .1
zie bijlage

95-69-2
95-80-7

zouten van o-toluidine; zouten van 2 -aminotolueen;
zouten van 2 -methylbenzeenamine
4-c hloor-o-toluidine
4-methyl-m-fenyleendiamine

ZZS
ZZS

MVP 1
MVP 1

95-92-1
95-93-2
959-98-8
96-09-3

diethyloxalaat
1,2,4,5 -tetramethylbenzeen
alfa-endosulfan
(epoxyethyl)benzeen; fenyloxiraan; s tyreenoxide

gO
gO
ZZS
ZZS

gO .2
gO .2
MVP 1
MVP 2

96-12-8
96-13-9
96-18-4
96-22-0

dibroomc hloorpropaan; 1,2 -dibroom-3-chloorpropaan
2,3-dibroompropaan-1-ol
1,2,3-trichloorpropaan
3-pentanon

ZZS
ZZS
ZZS
gO

MVP 2
MVP 2
MVP 2
gO .2

96-23-1
96-33-3
96-45-7
96-48-0

1,3-dichloorpropaan-2-ol
ac rylzuurmethylester; methylacrylaat; methylpropenoaat
ethyleenthioureum; ETU; imidazolidine -2-thion
γ-butyrolacton

ZZS
gO
ZZS
gO

MVP 2
gO .1
MVP 1
gO .1

97-56-3

o-aminoazotolueen; 4 -amino-2',3-dimethylazobenzeen;

ZZS

MVP 1

wordt verkregen door de kris tallisatie van antraceenolie
uit bitumineuze hoge-temperatuur-teer, met een
kooktraject van ongeveer 330 °C tot 350 °C . Bevat
hoofdzakelijk antraceen carbazool en fenantreen.
91995-17-4

antrac eenolie, antraceenpasta, antraceenfractie
antrac eenolie, fractie, Een c omplexe verzameling
koolwaters toffen uit de des tillatie van antraceen die
wordt verkregen door de kris tallisatie van antraceenolie
uit bitumineuze hoge-temperatuur-teer, met een
kooktraject van ongeveer 290 °C tot 340 °C . Bevat
hoofdzakelijk tricyclische aromaten en dihydrode rivaten
daarvan. antrac eenolie, antraceenpasta, lichte

92-52-4
92-67-1
92-87-5
92-93-3
93-58-3
94551-87-8

des tillatiefracties
bifenyl; difenyl
4-aminobifenyl; xenylamine; zouten van 4 -aminobifenyl;
zouten van xenylamine

752

12b

4-o-tolylazo-o-toluidine
97-64-3
97-88-1
98-00-0
98-01-1

ethyllactaat; ethyl-α-hydroxypropionaat
n-butylmethacrylaat
2-hydroxymethylfuran; furfurylalcohol
2-furaldehyde; furfural; furfurol

gO
gO
gO
gO

gO .2
gO .2
gO .2
gO .1

98-07-7

benzotric hloride; trichloormethylbenzeen

ZZS

98-55-5
98-73-7

α-terpineol
4-tert-butylbenzoëzuur

gO
ZZS

zie bijlage
12b
gO .2
MVP 1

98-82-8
98-83-9
98-87-3
98-95-3

c umeen; is opropylbenzeen
is opropenylbenzeen; α-methylstyreen
benzalc hloride
nitrobenzeen

gO
gO
gO
ZZS

gO .2
gO .2
gO .1
zie bijlage

99-62-7
996-35-0

m-diisopropylbenzeen
dimethylisopropylamine
6-aminohexaanzuur (trimeer)

gO
gO
gO

12b
gO .2
gO .1
gO .2

aardolie
alifatisch koolwaterstofmengsel
alkoholethyleen-oxide-fosfaatester (mengs el van C 12/C14
mono- di- en trimeren)

gO
gO
gO

gO .2
gO .2
gO .2

alkylalcoholen
loodalkylen

gO
ZZS

aluminium en -verbindingen

S

gO .2
zie bijlage
12b
S

aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels
antimoon en -verbindingen, berekend als Sb
aromatisch koolwaterstofmengsel
ars een- en ars eenverbindingen

ZZS
sA
gO
sA

MVP 1
s A .3
gO .2
s A .1

azokleurs toffen op bas is van benzidine; 4,4 diarylazobifenylkleurstoffen
azokleurs toffen op bas is van o-dianisidine; 4,4'diarylazo-3,3'-dimethoxybifenylkleurstoffen

ZZS

MVP 1

ZZS

MVP 1

azokleurs toffen op bas is van o-tolidine; 4,4'-diarylazo3,3' -dimethylbifenylkleurstoffen
barium en -verbindingen, berekend als Ba
benzine

ZZS

MVP 1

sA
gO

s A .3
gO .2

benzylbutylftalaat
borium en s tofvormige boriumverbindingen
broom en broomverbindingen, berekend als HBr 1
c admium en c admiumverbindingen

gO
S
gA
ZZS

gO .1
S
gA .2
zie bijlage

c alc iumverbindingen, m.u.v. c alciumoxide
c hloorbenzenen m.u.v. 1,2 -dichloorbenzeen
c hloorverbindingen, berekend als HC l

S
gO
gA

12b
S
gO .2
gA .3

c hroom en -verbindingen (m.u.v. C r(VI)-verbindingen),
berekend als C r
c res olen
c yaniden, berekend als C N

sA

s A .3

gO
sA

gO .1
s A .3

dic hloorfenol(en)
dic hloorsiliciumdihydride
es ter van penta-erythritol en C 9 -C10-vetzuur
ethoxypropylaceta(a)t(en)

gO
gA
gO
gO

gO .1
gA .3
gO .2
gO .2
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fluoriden, berekend als F
fluors par
fluorverbindingen, berekend als HF
gebromeerde brandvertragers

sA
sA
gA
ZZS

s A .3
s A .3
gA .2
MVP 1

geëthoxyleerd 4 -(1,1,3,3 -tetramethylbutyl)fenol
geëthoxyleerd lineair en vertakt 4 -nonylfenol
ges ulfateerde plantaardige olie
glas wolvezels

ZZS
ZZS
gO
sA

MVP 1
MVP 1
gO .2
s A .2

houts tof (deeltjes <10 μm)
hydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeensulfonaat)
hydrazine-trinitromethaan
is o-octyl/nonyl-fenyl-polyglycolether (met 5

S
ZZS
ZZS
gO

S
MVP 2
MVP 2
gO .2

ethyleenoxide-eenheden)
keramis che vezels
kobalt(rook) en -verbindingen, berekend als C o
kobaltlithiumnikkeloxide

sA
sA
ZZS

s A .1
s A .2
zie bijlage

koper en -verbindingen, uitgezonderd koperrook,
berekend als C u
koperrook, berekend als Cu

sA

12b
s A .3

sA

s A .2

lood en anorganis c he loodverbindingen, berekend als P b

ZZS

magnes iumverbindingen
mangaan(rook) en -verbindingen, berekend als M n

S
sA

zie bijlage
12b
S
s A .3

mengs el van 4 -[[bis-(4-fluorfenyl)methylsilyl]methyl]4H-1,2,4-triazool en 1 -[[bis-(4fluorfenyl)methylsilyl]methyl]-1H-1,2,4-triazool
mengs el van dimethyl(2-

ZZS

MVP 1

ZZS

MVP 1

ZZS

MVP 1

ZZS

MVP 1

ZZS

MVP 1

gO
gO
ZZS

gO .1
gO .1
MVP 1

(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat, diethyl(2 (hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat en
methylethyl(2-(hydroxymethylcarbamoyl)ethyl)fosfonaat
mengs el van dinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3ethoxyc arbonyl -5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool1-yl)benzeensulfonaat en trinatrium-4-(3ethoxyc arbonyl -4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4s ulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat
mengs el van N-[3-hydroxy-2-(2-methyl-acryloylaminomethoxy)-propoxymethyl]-2-methyl-acrylamide, N-[2,3bis -(2-methyl-acryloylamino-methoxy)propoxymethyl]2-methylacrylamide, methacrylamide, 2 -methyl-N-(2methyl-acryloylamino-methoxy-methyl)-acrylamide en
N-(2,3-dihydroxy-propoxymethyl)-2-methyl-acrylamide
mengs el van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5(1H3H5H)-triazine-2,4,6-trion; mengs el van oligomeren
van 3,5 -bis(3-aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H3H5H)-triazin1-yl]-1,3,5-(1H3H5H)-triazine-2,4,6-trion
merc aptanen
methylfenolen
methylfenyleendiamine; diaminotolueen; [tec hnisch
produc t - mengs el van 4 -methyl-m-fenyleendiamine (EU754

nr. 202-453-1) en 2 -methyl-m-fenyleendiamine (EU nr.
212-513-9)
molybdeen en -verbindingen
nikkel en nikkelverbindingen, berekend als Ni

S
ZZS

nitroc resolen

sO

S
zie bijlage
12b
sO

nitrofenolen
nitrotolue(e)n(en)
O -hexyl-N-ethoxycarbonylthiocarbamaat
olefinische koolwaterstoffen

sO
sO
ZZS
gO

sO
sO
MVP 1
gO .2

organis che loodverbindingen
organotinverbindingen; tinverbindingen organisch

ZZS
ZZS

P A Ks; polycyclische aromatische koolwaterstoffen

ZZS

MVP 1
zie bijlage
12b
MVP 1

palladium en -verbindingen, berekend als Pd
paraffine-olie

sA
gO

s A .3
gO .2

paraffinische koolwaterstoffen
pinenen
platina en niet wateroplosbare verbindingen, berekend
als P t

gO
gO
sA

gO .2
gO .2
s A .3

platinaverbindingen, berekend als P t
polybroomdibenzodioxines
polybroomdibenzofuranen
polyc hloordibenzodioxines; polychloordibenzo-p-

sA
ZZS
ZZS
ZZS

s A .1
ERS
ERS
ERS

dioxinen; P CDD's; dioxine
polyc hloordibenzofuranen; P CDF's
polyethyleenglycol
polyhalogeen-dibenzodioxines

ZZS
sO
ZZS

ERS
sO
ERS

polyhalogeen-dibenzofuranen
polyvinylalcohol
rhodium en niet wateroplosbare -verbindingen, berekend
als Rh

ZZS
S
sA

ERS
S
s A .2

s eleen en -verbindingen, berekend als Se
s ilicavezels, m.n. c ristoballiet en tridymiet
s lakkenwolvezels
s teenwolvezels

sA
sA
sA
sA

s A .2
s A .1
s A .1
s A .2

s tikstofoxiden, berekend als NO 2
s tof

gA
S

gA .5
S

thioalcoholen
thioethers
tin en anorganis c he tinverbindingen, berekend als Sn
tric hloorfenolen

gO
gO
sA
gO

gO .1
gO .1
s A .3
gO .1

trimethylbenzeen
trimethylbromaat
vanadium, -legeringen en -c arbide, berekend als V
vanadiumverbindingen, m.n. vanadiumoxiden, -haliden, -

gO
gO
sA
sA

gO .2
gO .2
s A .3
s A .1

ZZS

MVP 1

s ulfaten, en vanadaten, berekend als V
vuurvas te keramische vezels, vezels voor s peciale
toepas singen, met uitzondering van minerale wol zoals
gedefinieerd in bijlage VI van de EU -CLP/GHS
[s ynthetische (s ilicaat)glasvezels met een willekeurige
oriëntatie en een gehalte aan alkali- en aardalkalioxiden
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(Na2O plus K2O plus C aO plus MgO plus BaO ) van ten
hoogs te 18 gewic htsprocent]

wateroplos bare rhodiumverbindingen, berekend als Rh
xylenen
zilver en -verbindingen, berekend als A g
zink en -verbindingen, m.u.v. zinkc hromaat [13530-65-

sA
gO
sA
S

s A .1
gO .2
s A .1
S

9] en zinkc hloride (rook) [7646-85-7]
zirkonium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels
zwaveloxiden, berekend als SO 2

ZZS
gA

MVP 1
gA .4

1

Gebromeerde brandvertragers zijn uitgezonderd van deze s tofgroep, zie aparte vermeldingen op
deze lijs t.
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Bijlage 12b
Stoffen die in een andere s tofklasse of s tofcategorie zijn ingedeeld met bijbehorende afwijkende
waarden als bedoeld in artikel 1.3b, tweede lid, van deze regeling.

CAS
Nummer

Naam

St of klasse

Grensmassa
st room (g/uur)

Emissie
grenswaarde
( mg/Nm3)

MVP 1

–

51

MVP 2

100

20

10124- 43- 3 kobaltsulfaat

MVP 1

0,25

0,05

10141- 05- 6 kobalt( II) dinitr aat

MVP 1

2,5

0,5

10190- 55- 3 loodmolybdaat, ber ekend als Pb

MVP 1

2,5

0,5

10332- 33- 9 per boor zuur ( HBO(O2)) natriumzout monohydraat

MVP 1

–

51

10486- 00- 7 per boor zuur ( HBO(O2)) natriumzout tetr ahydraat

MVP 1

–

51

106- 94- 5

1- br oompropaan

MVP 2

500

50

109- 86- 4

2- methoxyethanol; methyleeng lycolmonomethylether ; ethyleeng lycolmonomethylether ; methylg lycol

MVP 2

100

20

110- 49- 6

2- methoxyethylacetaat

MVP 2

100

20

110- 80- 5

2- ethoxyethanol; ethyleeng lycolmono- ethylether

MVP 2

500

50

11113- 50- 1

natuur lijk r uw boor zuur met een g ehalte aan H 3BO3 van niet meer dan 85
g ewichtsper centen berekend op de droge stof

MVP 1

–

51

111- 15- 9

2- ethoxyethylacetaat; ethylg lycolacetaat

10043- 35- 3 boor zuur
100- 44- 7

chloor methylbenzeen; benzylchloride; α-chloortolueen

MVP 2

500

50

11138- 47- 9 per boor zuur natr iumzout

MVP 1

–

51

117955- 405

MVP 2

500

50

12007- 00- 0 nikkelbor ide ( NiB)

MVP 1

2,5

0,5

12007- 01- 1 dinikkelbor ide

MVP 1

2,5

0,5

12007- 02- 2 tr inikkelbor ide

MVP 1

2,5

0,5

120- 12- 7

MVP 2

–

51

12040- 72- 1 per boor zuur natr iumzout monohydr aat

MVP 1

–

51

12068- 61- 0 nikkeldiar senide

MVP 1

0,25

0,05

12179- 04- 3 bor axpentahydr aat; dinatr iumtetr aboraat pentahydraat

MVP 1

–

51

12267- 73- 1 tetr aboor dinatr iumheptaoxide hydraat

MVP 1

–

51

12619- 90- 8 nikkelbor ide

MVP 1

2,5

0,5

126- 99- 8

chlor opr een; 2- chloor-1,3- butadieen; 2- chloropreen

MVP 2

500

50

127- 19- 5

N,N- dimethylaceetamide

MVP 2

500

50

12737- 30- 3 kobaltnikkeloxide

MVP 1

2,5

0,5

1303- 00- 0

g alliumar senide

MVP 1

0,25

0,05

1303- 28- 2

ar seenpentoxide; diar seenpentaoxide

MVP 1

0,25

0,05

1303- 86- 2

boor oxide; diboor tr ioxide

MVP 1

–

51

1303- 96- 4

bor axdecahydr aat; dinatr iumtetr aboraat decahydr aat

MVP 1

–

51

1327- 53- 3

ar seentr ioxide

MVP 1

0,25

0,05

1330- 43- 4

boor zuur dinatriumzout; dinatr iumtetr aboraat water vr ij; boraxdecahydraat;
dinatr iumtetr abor aat decahydraat; bor axpentahydr aat; dinatr iumtetr aboraat
pentahydr aat

MVP 1

–

51

13477- 70- 8 nikkel( II) ar senaat; tr inikkelbis(arsenaat)

MVP 1

0,25

0,05

13517- 20- 9 per boor zuur ( H3BO2(O2)) mononatriumzout tr ihydraat

MVP 1

–

51

13814- 96- 5 loodbis( tetr afluorboraat); loodfluorboraat

MVP 1

2,5

0,5

13840- 56- 7 or thoboor zuur natr iumzout

MVP 1

–

51

14708- 14- 6 nikkelbis( tetr afluor boraat)

MVP 1

2,5

0,5

14977- 61- 8 chr omylchlor ide

MVP 1

2,5

0,5

15120- 21- 5 natr iumper boraat

MVP 1

–

51

151- 56- 4

MVP 2

100

20

15606- 95- 8 tr iethylar senaat

MVP 1

0,25

0,05

1589- 47- 5

MVP 2

500

50

2- methoxypr opylacetaat

antr aceen

azir idine; ethyleenimine

2- methoxypr opanol
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CAS
Nummer

Naam

St of klasse

Grensmassa
st room (g/uur)

Emissie
grenswaarde
( mg/Nm3)

18540- 29- 9 chr oom( VI)verbindingen

MVP 1

0,5

0,1

27016- 75- 7 nikkelar senide

MVP 1

0,25

0,05

3687- 31- 8

MVP 1

0,25

0,05

37244- 98- 7 per boor zuur natr iumzout tetr ahydraat

MVP 1

–

51

51000- 52- 3 ethenyl ester van neodecaanzuur

MVP 2

100

20

513- 79- 1

MVP 1

2,5

0,5

58591- 45- 0 kobaltnikkeldioxide

MVP 1

2,5

0,5

65229- 23- 4 nikkelboor fosfide

MVP 1

2,5

0,5

68016- 03- 5 kobaltdimolybdeennikkeloctaoxide

MVP 1

2,5

0,5

68- 12- 2

MVP 2

500

50

68186- 89- 0 kobaltnikkel g r ijze periklaas: C.I. Pig ment black 25; C.I. 77332

MVP 1

2,5

0,5

70657- 70- 4 2- methoxypr opylacetaat

MVP 2

500

50

71- 48- 7

MVP 1

2,5

0,5

74646- 29- 0 tr inikkelbis( ar seniet)

MVP 1

0,25

0,05

74753- 18- 7 4,4'- bi- o-toluidine sulfaat; 3,3'- dimethylbenzidine sulfaat; 3,3'- dimethyl- [1,1'bifenyl]- 4,4'- diamine sulfaat

MVP 2

100

20

75113- 37- 0 di- µ- oxo-di-n-butylstannio-hydroxyboraan; dibutyltinhydr ogeenboraat;
dibutyltinwater stofbor aat

MVP 2

100

20

7632- 04- 4

natr iumper oxometabor aat

MVP 1

–

51

7646- 79- 9

kobaltchlor ide; kobaltdichlor ide

MVP 1

0,25

0,05

7778- 39- 4

ar seenzuur; zouten van ar seenzuur

MVP 1

0,25

0,05

7778- 44- 1

calciumar senaat

MVP 1

0,25

0,05

7784- 40- 9

loodar senaat

MVP 1

0,25

0,05

78- 79- 5

isopr een

MVP 2

100

20

79- 01- 6

tr ichloor etheen; tr ichloorethyleen; TRI

MVP 2

500

50

79- 16- 3

N- methylacetamide

MVP 2

500

50

79- 94- 7

tetr abr oombisfenol A

MVP 2

–

51

81- 15- 2

musk xyleen; muskus- xyleen; 5- ter t- butyl-2,4,6- trinitro-m-xyleen

MVP 2

–

51

84- 69- 5

di( 2- methylpr opyl)ftalaat; diisobutylftalaat; di- iso- butylftalaat; DIBP

MVP 2

100

20

872- 50- 4

N- methyl- 2- pyrrolidon; 1- methyl-2-pyrrolidon

MVP 2

500

50

95- 53- 4

o- toluidine; 2- aminotolueen; 2- methylbenzeenamine; zouten van o- toluidine; MVP 2
zouten van 2- aminotolueen; zouten van 2- methylbenzeenamine

100

20

98- 07- 7

benzotr ichloride; tr ichloormethylbenzeen

MVP 2

100

20

98- 95- 3

nitr obenzeen

MVP 2

100

20

loodalkylen

MVP 1

100

20

cadmium en cadmiumver binding en

MVP 1

0,25

0,05

kobaltlithiumnikkeloxide

MVP 1

2,5

0,5

lood en anor g anische loodverbindingen, berekend als Pb

MVP 1

2,5

0,5

nikkel en nikkelver binding en, ber ekend als Ni

MVP 1

2,5

0,5

or g anotinver bindingen; tinver bindingen organisch

MVP 2

100

20

tr ilooddiar senaat

kobaltcar bonaat

N,N- dimethylfor mamide

kobaltacetaat

1: Voor deze stof g eldt:
a) Alle br onnen in de inr ichting mog en afzonderlijk ten hoog ste 5 mg /Nm3 emitter en, indien de massastroom van een stof of de som van de
onder nor male pr ocesomstandigheden gedurende één uur optr edende massastr omen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die
puntbr onnen, g r oter of g elijk is aan 200 gram per uur. Indien voor een br on g een filtr erende afscheider kan wor den toeg epast, emitteer t deze
br on afzonder lijk niet meer dan 20 millig ram per normaal kubieke meter ;
of
b) Alle br onnen in de inr ichting mog en afzonderlijk ten hoog ste 20 mg /Nm3emitter en, indien de massastr oom van een stof of de som van de
onder nor male pr ocesomstandigheden gedurende één uur optr edende massastr omen van stoffen binnen deze stofklasse vanuit al die
puntbr onnen, kleiner is dan 200 g ram per uur.

Verwijderd: CAS Nummer

Bijlage 13
Lijst waarden (maximaal toelaatbare risico’s) zeer zorgwekkende stof f en
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...

CASnummer
106-93-4
79-01-6

Stof

107-06-2

1,2-dichloorethaan

75-01-4

vinylchloride

1,2-dibroomethaan
trichlooretheen

3,3’-dichloorbenzidine
epichloorhydrine
106-89-8
ethyleenoxide
75-21-8
18540-29-9 chroom(VI)
91-94-1

MTR
Toelichting
(µg/m3 )
0,2
200
48
3,6
0,02
80
3
0,0025

acrylonitril
1,3-butadieen
benzeen

10
3
5

84-74-2

propyleenoxide
Dibutyl phthalate
(DBP)

90
0,1

7439-92-1

Lood

0,5

7440-43-9

Cadmium

0,005

107-13-1
106-99-0
71-43-2
75-56-9

EU-grensw aarde, staat ook in
de Wet milieubeheer

grensw aarde Wet milieubeheer,
geldt alleen voor lood en
anorganische loodverbindingen
EU-richtw aarde, staat ook in de
w et milieubeheer
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