
 

Besluit omgevingsrecht, bijlage I en III, selectie, met zichtbare 
wijzigingen op grond van het Besluit van 22 mei 2019 tot wijziging 
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Bijlage I. Behorende bij de artikelen 2.1, 3.3, 6.3 en 6.16 

 Aanwijzing van categorieën inrichtingen en van vergunningplichtige inrichtingen, alsmede van 
gevallen waarin een ander bestuursorgaan dan burgemeester en wethouders het bevoegd 
gezag is  

Onderdeel A 

(…) 
 
Onderdeel B 

1. Onverminderd het bepaalde in onderdeel C van deze bijlage, worden als categorieën 
vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit besluit, 
aangewezen: 
a. inrichtingen waarop een van de onderstaande besluiten en regelingen van toepassing is: 

– Besluit externe veiligheid inrichtingen; 
– Besluit informatie inzake rampen en crises; 
– Besluit risico’s zware ongevallen 2015; 
– Regeling grenswaarde VCM-luchtemissies-PVC-inrichtingen milieubeheer; 
– Regeling grenswaarden luchtemissies VCM-inrichtingen milieubeheer; 
– Regeling stortplaatsen voor baggerspecie op land; 

b. inrichtingen voor activiteiten die zijn aangewezen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer voor zover de ter zake van die activiteiten krachtens het derde en vierde lid, van 
dat artikel aangewezen categorieën de besluiten zijn waarop afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht en een of meer artikelen van afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van 
toepassing zijn, met uitzondering van de categorieën 14, 18.4, 18.8, 22.2, 32.1, 32.2, 32.3, 
32.5, 32.7, 32.8, 35, 36, 37.1, 37.2, 38.1, 38.2, 38.3 en 41.1 van onderdeel D van de bijlage 

Dit document dient om zichtbaar te maken welke wijzigingen het bovenstaande 

besluit heeft aangebracht.  

Op onze website vindt u meer informatie over de verschillende wijzigingen van 

het besluit en de regeling. 

Dit is geen officiële publicatie. Fouten zijn mogelijk. 
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bij het Besluit milieueffectrapportage waarop artikel 7.18 van de Wet milieubeheer niet van 
toepassing is; 

c. inrichtingen in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de Wet milieubeheer 
bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd; 

d. inrichtingen als bedoeld in artikel 3.3, derde en vierde lid, van het besluit. 
2. Als categorie vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, worden 

aangewezen inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren waarvan op basis van de 
rapportage bedoeld in artikel 5.14 van de Wet milieubeheer en de beoordeling van de 
luchtkwaliteit bedoeld in artikel 5.20, eerste lid, van de Wet milieubeheer is gebleken dat ze een 
overschrijding veroorzaken of dreigen te veroorzaken van een of meer van de grenswaarden 
voor zwevende deeltjes (PM10), voor zover deze inrichtingen voorkomen op een jaarlijks, aan de 
hand van deze rapportage en beoordeling, door Onze Minister vastgestelde en 
bekendgemaakte lijst. 

 
Onderdeel C 

(…) 
 
Categorie 2 

2.1 Inrichtingen: 
a. voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van gassen of 

gasmengsels, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof 
opgeloste toestand; 

b. voor het regelen of meten van de druk of stroming van gas of gasstromen; 
c. waar een installatie aanwezig is waarin gassen worden gemengd en tot ontbranding worden 

gebracht met als doel het opwekken van een schokgolf. 
2.2. Voor de toepassing van onderdeel 2.1, onderdelen a en b, blijven buiten beschouwing: 

a. een of meer bovengrondse drukhouders of insluitsystemen met een inhoud of een 
gezamenlijke inhoud kleiner dan 0,025 m

3
 voor het opslaan van licht ontvlambare, 

ontvlambare, schadelijke of irriterende gassen of gasmengsels, al of niet in samengeperste 
tot vloeistof verdichte of onder druk in vloeistof opgeloste toestand; 

b. ten hoogste twee bovengrondse, niet op een bouwplaats opgestelde drukhouders of 
insluitsystemen, elk met een inhoud van 0,15 m

3
 of minder voor het opslaan van propaan ten 

behoeve van ruimteverwarming, warmwatervoorziening, het bereiden van voedingsmiddelen 
of huishoudelijk gebruik; 

c. een of meer drukhouders of insluitsystemen met een inhoud of een gezamenlijke inhoud 
kleiner dan 1 m

3
 voor het opslaan van andere dan de onder a of b genoemde gassen of 

gasmengsels of zuurstof, al of niet in samengeperste tot vloeistof verdichte of onder druk in 
vloeistof opgeloste toestand, met uitzondering van ontplofbare, zeer licht ontvlambare, zeer 
vergiftige, vergiftige, oxyderende, corrosieve, carcinogene, mutagene of teratogene gassen 
of gasmengsels. 

2.3. Voor de toepassing van onderdeel 2.1, onder b, blijven buiten beschouwing inrichtingen met 
een nominale belasting van 10 Nm

3
/uur of minder bij een aanvoerdruk van ten hoogste 800 kPa 

of met een nominale belasting van 500 Nm
3
/uur of minder bij een aanvoerdruk van ten hoogste 

20 kPa. 
2.4. Voor de toepassing van onderdeel 2.2, onder b, wordt onder propaan een product verstaan dat 

hoofdzakelijk bestaat uit propaan en propeen, met geringe hoeveelheden ethaan, butanen en 
butenen, voor zover de dampspanning bij 70°C ten hoogste 3100 kPa bedraagt. 

2.5. Onderdeel 2.2, onder b, is niet van toepassing indien de drukhouder of het insluitsysteem 
respectievelijk de drukhouders of insluitsystemen zijn opgesteld in een inrichting waar andere 
stationaire drukhouders of insluitsystemen voor de opslag van tot vloeistof verdichte gassen 
aanwezig zijn. 

2.6. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een 
omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover 
het betreft: 
a. inrichtingen voor opslag en overslag van koolwaterstoffen in gasvormige toestand met een 

capaciteit voor de opslag van deze stoffen of producten van 100.000 m
3
 of meer; 

b. aardgasbehandelingsinstallaties en gasverzamelinrichtingen, met een capaciteit ten aanzien 
daarvan van 10.000.000 m

3
 per dag (bij 1 bar en 273 K) of meer; 



c. luchtscheidingsbedrijven, met een benodigde hoeveelheid lucht ten behoeve van het 
eindproduct van 10.000 kg per uur of meer. 

2.7. Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit 
besluit, worden inrichtingen aangewezen: 
a. voor de opslag van meer dan 1.500 liter ammoniak in gasflessen; 
b. voor de opslag van meer dan 1.500 liter ethyleenoxide in gasflessen; 
c. voor de opslag van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen in gasflessen met een andere inhoud 

dan ammoniak, ethyleenoxide, verstikkende, oxiderende of brandbare gassen, 
samengeperste lucht of koelgas; 

d. voor de opslag van propaan of propeen in meer dan twee opslagtanks; 
e. voor de opslag van propaan of propeen in een opslagtank met een inhoud van meer dan 

13.000 liter; 
f. voor de opslag van propaan of propeen waarbij het gas, behoudens voor het leegmaken voor 

verplaatsing van het reservoir, niet uitsluitend in de gasfase aan een reservoir wordt 
onttrokken; 

g. voor de opslag van zuurstof in één of meer opslagtanks met een gezamenlijke inhoud van 
meer dan 100 m

3
; 

h. voor de opslag van vergistinggas in een of meer opslagtanks met een gezamenlijke inhoud 
van meer dan 20.000 liter; 

i. voor de opslag van andere gassen dan propaan, propeen, zuurstof, vergistinggas, 
kooldioxide, lucht, argon, helium of stikstof in één of meer opslagtanks; 

j. voor de opslag van andere gassen dan propaan in ondergrondse opslagtanks; 
k. voor de opslag van andere gassen dan vergistinggas in een gaszak; 
l. voor de opslag van gassen, anders dan in gasflessen, gaspatronen, spuitbussen, gaszakken 

of opslagtanks van metaal of kunststof; 
m. voor het afleveren van LPG; 
n. voor het vullen van gasflessen van ADR klasse 2, met uitzondering van het vullen van: 

1°. gasflessen met propaan of butaan vanuit een gasfles van maximaal 150 liter van 
gasflessen met een inhoud kleiner dan 12 liter; 

2°. gasflessen met verstikkende gassen; 
3°. het vullen van gasflessen met perslucht; 
4°. het vullen van een gasfles met een inhoud van maximaal 2 liter met zuurstof vanuit een 

concentrator; 
5°. het vullen van gasflessen met een inhoud van maximaal 3 liter en met een druk van 

maximaal 1,6 bar, met diep gekoelde vloeibare zuurstof vanuit een gasfles met een 
inhoud van maximaal 60 liter met een druk van maximaal 1,6 bar; 

o. voor het vullen van spuitbussen, uitgezonderd het niet geautomatiseerd afvullen met stoffen 
anders dan drijfgassen; 

p. waar warmtepompen, koelinstallaties of vriesinstallaties aanwezig zijn, met een inhoud per 
installatie van meer dan 1.500 kilogram ammoniak of 100 kg propaan, butaan of een 
mengsel van propaan en butaan; 

q. voor het reduceren van aardgasdruk of het meten van aardgashoeveelheid, voorzover de 
maximale inlaatzijdige werkdruk meer dan 10.000 kPa bedraagt of een gasexpansieturbine 
aanwezig is of drukverhogende installaties aanwezig zijn of de gastoevoerleiding een grotere 
diameter heeft dan 50,8 cm; 

r. voor het begassen of ontgassen van containers; 
s. waar een installatie aanwezig is waarin gassen worden gemengd en tot ontbranding worden 

gebracht met als doel het opwekken van een schokgolf. 
 

(…) 
 
Categorie 4 

4.1. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van de 
volgende stoffen, preparaten of producten: 
a. stoffen en preparaten die zijn ingedeeld krachtens het Besluit verpakking en aanduiding 

milieugevaarlijke stoffen en preparaten in een categorie als bedoeld in artikel 9.2.3.1, tweede 
lid, van de Wet milieubeheer; 

b. producten, waarin stoffen of preparaten, als bedoeld onder a, zijn verwerkt; 
c. cosmetische of farmaceutische producten; 
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d. geurstoffen of smaakstoffen; 
e. producten op basis van elastomeren of kunststoffen; 
f. andere stoffen, preparaten of producten, die zijn genoemd in onderdeel 4.3. 

4.2. Voor de toepassing van onderdeel 4.1 blijven apotheken en praktijken voor de uitoefening van 
de geneeskunst als huisarts en de diergeneeskunst buiten beschouwing. 

4.3. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een 
omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover 
het betreft inrichtingen voor het vervaardigen van: 
a. een of meer van de volgende stoffen of producten, met een capaciteit ten aanzien daarvan 

van 5.000.000 kg per jaar of meer: 
1°. ammoniak; 
2°. azijnzuur of azijnzuuranhydride; 
3°. benzeen, tolueen, xyleen of naftaleen; 
4°. chloor; 
5°. ethanol met een gehalte van ten minste 94%; 
6°. fenol of cresol; 
7°. fosfor- of stikstofhoudende kunstmeststoffen; 
8°. fosforzuur; 
9°. isocyanaten; 
10°. onverzadigde organische verbindingen met een molecuulmassa van 110 of minder; 
11°. rayon of viscose; 
12°. salpeterzuur; 
13°. synthetische organische polymeren; 
14°. titaandioxide, vanadiumpentoxide, zinkoxide, molybdeenoxide of loodoxide; 
15°. zoutzuur; 
16°. zwavel, zwavelzuur, zwavelig zuur of zwaveldioxide; 

b. een of meer van de volgende stoffen of producten, met een capaciteit ten aanzien daarvan 
van 10.000 kg per jaar of meer: 
1°. aminen; 
2°. calciumcarbide (carbid) of siliciumcarbide (carborundum); 
3°. carbonblack; 
4°. carbonilchloride (fosgeen); 
5°. fosfor; 
6°. koolstofdisulfide; 
7°. organische sulfiden (thioethers) of organische disulfiden; 
8°. thiolen (mercaptanen); 

c. gehalogeneerde organische verbindingen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
1.000.000 kg per jaar of meer; 

d. methanol met een capaciteit ten aanzien daarvan van 100.000.000 kg per jaar of meer; 
e. alle volgende stoffen of producten, met een totale capaciteit ten aanzien daarvan van 

1.000.000 kg per jaar of meer: 
1°. aromatische aldehyden; 
2°. esters van alifatische monocarbonzuren; 
3°. eugenolderivaten; 
4°. fenolische esters; 
5°. ketonen met een molecuulmassa groter dan 150; 
6°. terpentijnoliederivaten. 

4.4. Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit 
besluit, worden inrichtingen aangewezen: 
a. voor het blazen, expanderen of schuimen van kunststof met een blaasmiddel anders dan 

lucht, kooldioxide of stikstof; 
b. voor het vervaardigen van gevaarlijke stoffen of voor het vervaardigen van verf, lak, drukinkt, 

lijm, waspoeder of enzymen; 
c. voor de opslag van polyesterhars en stoffen van ADR klasse 5.1 of klasse 8, 

verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, in bovengrondse opslagtanks met 
een inhoud van meer dan 10 m

3
; 

d. voor de opslag van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen anders dan propaan, vloeibare 
brandstoffen, afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen, 
butanon, ethanol, ethylethanoaat, 4-methyl-2-pentanon, 1-propanol, 2-propanol of propanon 
in ondergrondse opslagtanks, uitgezonderd de opslag van condensaat bij een inrichting voor 



het reduceren van aardgasdruk of het meten van aardgashoeveelheid; 
e. voor de opslag van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen, anders dan vloeibare brandstoffen, in 

opslagtanks op een bunkerstation, of in de ladingtanks van een bunkerstation; 
f. voor de opslag van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen anders dan gassen, gasolie, 

afgewerkte olie, polyesterhars of stoffen van ADR klasse 5.1 of klasse 8, 
verpakkingsgroepen II en III, zonder bijkomend gevaar, in bovengrondse opslagtanks, 
uitgezonderd ten hoogste 15 m

3
 opslag van PER bij een inrichting voor de reiniging van 

textiel, ten hoogste 5 m
3
 opslag van tetrahydrothiofeen bij een inrichting waar aardgasdruk 

wordt gereduceerd of aardgashoeveelheid wordt gemeten en ten hoogste 1,5 m
3
 opslag van 

halfzware olie bij een inrichting als bedoeld in artikel 2 van het Besluit landbouw milieubeheer 
dan wel een glastuinbouwbedrijf als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van het Besluit 
glastuinbouw zoals deze artikelen luidden onmiddellijk voor het tijdstip waarop deze artikelen 
zijn vervallen; 

g. voor de opslag in verpakking van stoffen van ADR klasse 5.2, uitgezonderd: 
1°. stoffen behorende tot type C, D, E of F van ADR klasse 5.2, waarvoor volgens het ADR 

temperatuurbeheersing niet vereist is, in een hoeveelheid van ten hoogste dan 1.000 
kilogram per opslagvoorziening en in LQ-verpakking; 

2°. stoffen behorende tot type D, E of F van ADR klasse 5.2, waarvoor volgens het ADR 
temperatuurbeheersing niet vereist is, in een hoeveelheid van ten hoogste 1.000 
kilogram per opslagvoorziening, in andere verpakking dan LQ en voor zover het 
desinfectiemiddelen betreft of de opslag plaatsvindt bij een inrichting waar rubber of 
kunststof wordt verwerkt; 

3°. stoffen behorende tot type G van ADR klasse 5.2; 
h. voor de opslag van andere gevaarlijke stoffen in verpakking dan genoemd in categorie 2.7, 

3.6 of 4.4, onder g, uitgezonderd: 
1°. stoffen van de klasse 3, 5.1, 7 en 9 van het ADR; 
2°. stoffen van de klasse 4.1, verpakkingsgroep II en III, en klasse 4.2 en 4.3, 

verpakkingsgroep I, II en III, van het ADR; 
3°. stoffen van de klasse 6.2 van het ADR; 
4°. stoffen van de klasse 6.1 van het ADR, verpakkingsgroep II en III; 
5°. stoffen van de klasse 6.1 van het ADR, verpakkingsgroep I tot 1.000 kg; 
6°. stoffen van de klasse 8, verpakkingsgroep I zonder aanvullend etiket nummer 6.1 en 

verpakkingsgroep II en III, van het ADR; 
7°. stoffen van de klasse 8, verpakkingsgroep I met aanvullend etiket nummer 6.1, van het 

ADR tot 1.000 kg; 
i. voor de opslag van vloeibare of vaste gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen anders dan in 

verpakking, in opslagtanks van metaal of kunststof of in de ladingstanks van een 
bunkerstation; 

j. waar: 
1°. In een opslagvoorziening voor verpakte gevaarlijke stoffen, anders dan kunstmeststoffen 

van meststoffengroep 1 of 2, of CMR-stoffen meer dan 10.000 kg van deze stoffen wordt 
opgeslagen, of 

2°. op enig moment in een brandcompartiment tijdelijke opslag plaats vindt van in totaal meer 
dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen in verpakking of CMR-stoffen in verpakking; 

k. waar een praktijkruimte of laboratorium aanwezig is, waar gericht wordt gewerkt met 
biologische agentia, uitgezonderd een praktijkruimte of laboratorium waar gewerkt wordt met 
biologische agentia die ingedeeld zijn of worden in groep 1 of groep 2 ingevolge de indeling 
van risicogroepen van richtlijn 2000/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 
september 2000 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan biologische agentia op het werk; 

l. voor het afleveren van waterstof; 
m. voor het afleveren van vloeibaar aardgas. 

 
Categorie 5 

5.1. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zeer licht 
ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare of brandbare vloeistoffen. 

5.2. Voor de toepassing van onderdeel 5.1 blijven buiten beschouwing: 
a. een of meer houders of insluitsystemen met een inhoud of een gezamenlijke inhoud van ten 

hoogste 0,02 m
3
 voor het opslaan van licht ontvlambare vloeistoffen, waarvan het vlampunt 
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lager is gelegen dan 21°C; 
b. een of meer houders of insluitsystemen met een inhoud of een gezamenlijke inhoud van ten 

hoogste 0,2 m
3
 voor het opslaan van ontvlambare vloeistoffen, waarvan het vlampunt gelijk 

of hoger is gelegen dan 21°C doch lager dan 55°C; 
c. een of meer houders of insluitsystemen met een inhoud of een gezamenlijke inhoud van ten 

hoogste 1 m
3
 voor het opslaan van brandbare vloeistoffen, waarvan het vlampunt gelijk of 

hoger is gelegen dan 55°C. 
5.3. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een 

omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover 
het betreft inrichtingen voor: 
a. het opslaan of overslaan van aardolie of koolwaterstoffen in vloeibare toestand met een 

capaciteit voor de opslag van deze stoffen of producten van 100.000 m
3
 of meer; 

b. het raffineren, kraken of vergassen van aardolie of aardoliefracties met een capaciteit ten 
aanzien daarvan van 1.000.000.000 kg per jaar of meer. 

5.4. Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit 
besluit, worden inrichtingen aangewezen voor: 
a. het opslaan van vloeibare brandstoffen, afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het 

Besluit inzamelen afvalstoffen, butanon, ethanol, ethylethanoaat, 4-methyl-2-pentanon, 
1-propanol, 2-propanol of propanon in ondergrondse opslagtanks met een inhoud van meer 
dan 150 kubieke meter; 

b. het opslaan van gasolie of afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen 
afvalstoffen in bovengrondse opslagtanks in de buitenlucht met een gezamenlijke inhoud van 
meer dan 150 m

3
; 

c. het opslaan van gasolie of afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het Besluit inzamelen 
afvalstoffen in bovengrondse opslagtanks inpandig met een gezamenlijke inhoud van meer 
dan 15 m

3
 per opslagruimte; 

d. het opslaan van vloeibare brandstoffen in de ladingtanks van een bunkerstation met een 
inhoud van meer dan 25 kubieke meter, indien de inhoud voor een deel uit lichte olie bestaat; 

e. het afleveren van vloeibare brandstoffen ten behoeve van openbare verkoop voor 
motorvoertuigen voor het wegverkeer door een afleverzuil waar aflevering zonder direct 
toezicht mogelijk is en waarbij er minder dan 20 meter afstand is tussen de afleverzuil en een 
van de volgende objecten, mits dat object geen onderdeel uitmaakt van de inrichting: woning, 
sporthal, zwembad, winkel, hotel, restaurant, kantoorgebouw, bedrijfsgebouw, speeltuin, 
sportveld, camping, volkstuinencomplex, recreatieterrein, bejaardenoord, verpleeginrichting, 
ziekenhuis, sanatorium, zwakzinnigeninrichting, gezinsvervangend tehuis, school, 
telefooncentrale, gebouw met vluchtleidingsapparatuur, elektriciteitscentrale, 
hoofdschakelstation van de hoofdspoorweginfrastructuur, bedoeld in de Spoorwegwet, 
object met een hoge infrastructurele waarde, installatie en bovengrondse opslagtank voor 
brandbare, explosieve of giftige stoffen, en een plaats ten behoeve van de bewaring van 
gasflessen waarvan de gezamenlijke inhoud meer dan 2.500 liter (waterinhoud) bedraagt; 

f. het aftappen van LPG uit LPG-tanks. 
 
Categorie 6 

6.1. Inrichtingen voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van harsen, 
dierlijke of plantaardige oliën of vetten. 

6.2. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een 
omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover 
het betreft inrichtingen voor het vervaardigen van: 
a. oliën of vetten uit dierlijke of plantaardige grondstoffen met een capaciteit ten aanzien 

daarvan 250.000.000 kg per jaar of meer; 
b. vetzuren of alkanolen uit dierlijke of plantaardige oliën of vetten met een capaciteit ten 

aanzien daarvan van 50.000.000 kg per jaar of meer. 
6.3. Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van dit 

besluit, worden de inrichtingen aangewezen voor het vervaardigen of bewerken van dierlijke of 
plantaardige oliën en vetten en voor het opslaan van dierlijke of plantaardige oliën of vetten in 
opslagtanks met een gezamenlijke inhoud groter dan 150 m

3
. 

 
(…) 
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Categorie 28 

28.1. Inrichtingen voor: 
a. het opslaan van: 

1°. huishoudelijke afvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m
3
 of 

meer; 
2°. bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m

3
 of meer; 

3°. 5 of meer autowrakken en overige voertuigwrakken; 
4°. gevaarlijke afvalstoffen; 

b. het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen; 
c. het storten van afvalstoffen; 
d. het anderszins op of in de bodem brengen van afvalstoffen. 

28.2. Voor de toepassing van onderdeel 28.1 worden onder huishoudelijke afvalstoffen of 
bedrijfsafvalstoffen niet begrepen dierlijke of overige organische meststoffen, niet zijnde 
zuiveringsslib, tenzij sprake is van het verbranden of vernietigen van die meststoffen dan wel het 
storten van die meststoffen. 

28.3. Voor de toepassing van onderdeel 28.1 blijven buiten beschouwing: 
a. inrichtingen voor het uitsluitend opslaan, behandelen of reinigen van afvalwater; 
b. inrichtingen voor zover het betreft werken waarbij, anders dan voor het opslaan: 

1°. minder dan 1 m
3
 huishoudelijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht; 

2°. minder dan 50 m
3
 bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem worden gebracht; 

c. inrichtingen voor zover het betreft toepassingen van bouwstoffen, grond of baggerspecie 
waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is; 

d. inrichtingen voor het opslaan van autowrakken en overige voertuigwrakken in het kader van 
hulpverlening aan kentekenhouders door een daartoe aangewezen organisatie of instantie of 
in het kader van onderzoek door politie of justitie; 

e. inrichtingen voor het boven- of ondergronds opslaan, al dan niet in combinatie met 
verdichting, van huishoudelijke of bedrijfsafvalstoffen in containers met een capaciteit of 
gezamenlijke capaciteit van ten hoogste 35 m

3
; 

f. inrichtingen voor het op of in de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam brengen 
van onderhoudsspecie van de klasse 0, 1 of 2, overeenkomstig de classificatie krachtens het 
Besluit vrijstellingen stortverbod buiten inrichtingen, indien deze onderhoudsspecie ten 
hoogste dezelfde klasse heeft als de bodem of oever van een oppervlaktewaterlichaam 
waarin de onderhoudsspecie wordt gebracht, met uitzondering van inrichtingen die niet in 
open verbinding staan met een ander oppervlaktewaterlichaam; 

g. inrichtingen voor het reinigen van drukhouders, insluitsystemen, ketels, vaten, mobiele 
tanks, tankauto’s of tank- of bulkcontainers. 

28.4. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een 
omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover 
het betreft inrichtingen voor: 
a. het opslaan van de volgende afvalstoffen: 

1°. van buiten de inrichting afkomstige ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen 
met een capaciteit ten aanzien daarvan van 35 m

3
 of meer; 

2°. van buiten de inrichting afkomstige zuiveringsslib, kolenreststoffen of afvalgips met een 
capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m

3
 of meer; 

3°. van buiten de inrichting afkomstige verontreinigde grond, waaronder begrepen 
verontreinigde baggerspecie, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10.000 m

3
 of 

meer; 
4°. 5 of meer autowrakken en overige voertuigwrakken; 
5°. van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen; 
6°. andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige 

afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m
3
 of meer; 

b. het overslaan van van buiten de inrichting afkomstige: 
1°. huishoudelijke afvalstoffen of van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen met 

een opslagcapaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m
3
 of meer; 

2°. gevaarlijke afvalstoffen; 
c.  

1°. het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, 
agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, 
verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de 



inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit 
ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer; 

2°. hetverwerken of vernietigen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting 
afkomstige gevaarlijke afvalstoffen; 

d. het verwerken of vernietigen van autowrakken en overige voertuigwrakken; 
e. het verbranden van: 

1°. van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen; 
2°. van buiten de inrichting afkomstige bedrijfsafvalstoffen; 
3°. van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen; 

f. het op of in de bodem brengen van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of 
gevaarlijke afvalstoffen om deze stoffen daar te laten; 

g. het geheel of gedeeltelijk vernietigen van van buiten de inrichting afkomstige genetisch 
gemodificeerde organismen als afvalstoffen of voorkomend in afvalstoffen. 

28.5. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een 
omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover 
het betreft inrichtingen voor het verdichten, scheuren, knippen of breken van schroot van ferro– 
of non-ferrometalen door middel van mechanische werktuigen met een motorisch vermogen of 
een gezamenlijk motorisch vermogen van 25 kW of meer. 

28.6. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd te beslissen op een aanvraag om een 
omgevingsvergunning ten aanzien van inrichtingen, behorende tot deze categorie, voor zover 
het betreft werken waarbij, anders dan voor het opslaan: 
a. 1 m

3
 of meer huishoudelijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht, tenzij het werk 

deel uitmaakt van een inrichting en de afvalstoffen uit die inrichting afkomstig zijn; 
b. 50 m

3
 of meer bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem worden gebracht, tenzij het werk deel 

uitmaakt van een inrichting en de afvalstoffen uit die inrichting afkomstig zijn; 
c. gevaarlijke afvalstoffen op of in de bodem worden gebracht. 

28.7. Voor de toepassing van onderdeel 28.4, onder a, 1°, 2°, 3° en 6°, en onder c, 1°, blijven 
buiten beschouwing inrichtingen voor het uitsluitend opslaan, verwerken of vernietigen – anders 
dan verbranden van de volgende afvalstoffen: 
a. papier; 
b. textiel; 
c. ferro- of non-ferrometalen; 
d. schroot; 
e. glas. 

28.8. Voor de toepassing van onderdeel 28.4, onder a, 1°, 5° en 6°, blijven buiten 
beschouwing inrichtingen voor het opslaan, ter uitvoering van een verplichting tot inname van 
afvalstoffen, opgelegd bij een algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 10.17 of artikel 
15.32, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer, van de betrokken afvalstoffen, voorzover 
die afvalstoffen zijn afgegeven door of ingezameld bij particuliere huishoudens of naar aard en 
hoeveelheid met die van particuliere huishoudens vergelijkbaar zijn. 

28.9. Voor de toepassing van onderdeel 28.4, onder a, 5°, blijven buiten beschouwing: 
a. inrichtingen waar uitsluitend gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, die zijn afgegeven 

door of ingezameld bij particuliere huishoudens, voor zover deze bestaan uit producten die 
gelijksoortig zijn aan de producten die door degene die de inrichting drijft, aan particulieren 
ter beschikking worden gesteld; 

b. inrichtingen waar uitsluitend gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, die zijn ontstaan bij 
bouw-, onderhouds-, of herstelwerkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door 
degene die de inrichting drijft; 

c. inrichtingen waar uitsluitend gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen, die zijn afgegeven 
door of ingezameld bij particuliere huishoudens, met een capaciteit ten aanzien daarvan van 
minder dan 35 m

3
. 

28.10. Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, 
van dit besluit, worden aangewezen de inrichtingen voor nuttige toepassing of verwijdering van 
afvalstoffen, met de volgende uitzonderingen: 
1°. het opslaan van afvalstoffen voorafgaand aan inzameling op de plaats van productie; 
2a°. het opslaan van ten hoogste 10.000 ton: 

1°. hemelwater; 
2°. grondwater; 
3°. huishoudelijk afvalwater; 
4°. afvalwater dat wat biologische afbreekbaarheid betreft met huishoudelijk afvalwater 



overeen komt; 
5°. inhoud van chemische toiletten; 

2b°. het lozen van: 
1°. afvalwater of overige vloeistoffen op of in de bodem; 
2°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar hemelwaterstelsel; 
3°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar ontwateringstelsel; 
4°. afvalwater of andere afvalstoffen in een openbaar vuilwaterriool; 
5°. afvalwater of andere afvalstoffen in een andere voorziening voor de inzameling en het 

transport van afvalwater; 
2c°. het in werking hebben van een voorziening voor het beheer van afvalwater als bedoeld 

in artikel 1.1, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer; 
3°. het mechanisch ontwateren van zuiveringsslib, voor zover geen sprake is van gevaarlijke 

afvalstoffen; 
4a°. het opslaan, herverpakken, verkleinen en ontwateren van afvalstoffen voor zover 

daarmee uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de Wet milieubeheer; 
4b°. het opslaan, herverpakken, verkleinen en ontwateren van afvalstoffen die ontstaan zijn 

bij het schoonhouden van de openbare ruimte; 
5°. het opslaan van afval van gezondheidszorg bij mens en dier en van gebruikte hygiënische 

producten; 
6°. het opslaan van ten hoogste 10.000 ton banden van voertuigen en het voor 

producthergebruik geschikt maken hiervan; 
7°. het opslaan en verkleinen van metaal, het gieten van metaal, voor zover dit niet valt onder 

categorie 12.3, en het schoonbranden van spoelen uit een elektromotor, voor zover de 
capaciteit voor het opslaan niet groter is dan 50.000 ton, de capaciteit voor het shredderen 
van metalen niet groter is dan 50 ton per dag en voor zover geen sprake is van gevaarlijke 
afvalstoffen; 

8°. het, met een maximale opslagcapaciteit van 50 ton voor vloeibare gevaarlijke afvalstoffen en 
1.000 gedemonteerde airbags en gordelspanners, demonteren van autowrakken of 
demonteren van wrakken van tweewielige motorvoertuigen en daarbij het: 
a. aftappen van vloeistoffen uit autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen; 
b. opslaan van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen; 
c. opslaan van bij het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige 

motorvoertuigen en het aftappen van vloeistoffen uit autowrakken of wrakken van 
tweewielige motorvoertuigen vrijkomende afvalstoffen; 

d. neutraliseren van airbags en gordelspanners niet zijnde het ontsteken van mechanische 
airbags buiten het autowrak of wrak van een tweewielig motorvoertuig; 

e. aftanken van bij het demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige 
motorvoertuigen vrijkomende vloeibare brandstofresten ten behoeve van eigen gebruik; 

9°. het opslaan van ten hoogste 100 kubieke meter afgedankte apparatuur als bedoeld in artikel 
1, eerste lid, onderdeel c, van de Regeling afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur die overeenkomstig artikel 3, tweede lid, artikel 4 en artikel 5 van die regeling zijn 
ingenomen; 

10a°. het opslaan van ten hoogste 5 kubieke meter batterijen; 
10b°. het opslaan van ten hoogste 5 kubieke meter spaarlampen en gasontladingslampen; 
10c°. het opslaan en bijvullen van ten hoogste 5 kubieke meter inkt- en tonercassettes; 
11°. het bij een inrichting voor het voor recycling als product geschikt maken opslaan van 

sier- en gebruiksvoorwerpen, zijnde gevaarlijke afvalstoffen met een maximale 
opslagoppervlakte van 1.000 vierkante meter en het voor recycling als product geschikt 
maken hiervan voor zover die voorwerpen niet worden ontmanteld en de oppervlakte voor 
reparatie niet groter is dan 1.000 vierkante meter; 

12°. het opslaan van ten hoogste de volgende hoeveelheid van de daarbij bedoelde 
afvalstoffen die zijn ontstaan bij werkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door 
degene die de inrichting drijft: 
a. ten hoogste 50 ton totaal van de volgende gevaarlijke afvalstoffen: 

1°. smeervet, afgewerkte olie en olie- en vethoudend afval van onderhoud aan 
voorzieningen en installaties; 

2°. teerhoudend of bitumineus dakafval, composieten van teerhoudend of bitumineus 
dakafval, dakgrind verkleefd met teer of bitumen; 

3°. brandblussers; 
4°. organische niet-halogeenhoudende oplosmiddelen; 



5°. lege ongereinigde verpakkingen van verf, lijm, kit of hars en van overige gevaarlijke 
stoffen; 

6°. vloeibare brandstoffen; 
7°. verwijderd asbest en verwijderde asbesthoudende producten; 

b. afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen, gescheiden gehouden in stromen die wat 
betreft aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn, in hoeveelheden van ten 
hoogste 45 kubieke meter per stroom; 

c. ten hoogste 45 kubieke meter gemengd bouw- en sloopafval, voor zover geen sprake is 
van gevaarlijk afval; 

12a°. het bij een inrichting, waar olie, vet, verf, lijm, kit, hars, gewasbeschermingsmiddelen, 
biociden en gevaarlijke stoffen in verpakking worden opgeslagen om te worden verkocht of 
geleverd aan professionele gebruikers en voor zover de lege ongereinigde verpakkingen zijn 
ingenomen van die professionele gebruikers opslaan van: 
a. ten hoogste 50 ton lege ongereinigde verpakkingen, zijnde gevaarlijke afvalstoffen, en 
b. ten hoogste 45 kubieke meter lege ongereinigde verpakkingen, niet zijnde gevaarlijke 

afvalstoffen en niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen; 
13°. het opslaan van ingenomen smeervet, afgewerkte olie als bedoeld in artikel 1 van het 

Besluit inzamelen afvalstoffen, olie- en vethoudend afval van onderhoud aan 
pleziervaartuigen en bilgewater bij een inrichting waar gelegenheid wordt geboden voor het 
afmeren van pleziervaartuigen met een maximale opslagcapaciteit van 50 ton; 

14.° het op een bunkerstation voor de binnenvaart opslaan van afgewerkte olie als bedoeld 
in artikel 1 van het Besluit inzamelen afvalstoffen, smeervet, olie- en vethoudend afval van 
onderhoud aan vaartuigen ingenomen van personen die brandstof, smeerolie of smeervet bij 
het bunkerstation aanschaffen met een maximale opslagcapaciteit van 50 ton; 

15°. het scheiden van de olie- en waterfractie van ingenomen bilgewater bij een inrichting 
waar gelegenheid wordt geboden voor het afmeren van pleziervaartuigen met een 
slibvangput en olieafscheider met een maximale nominale grootte van 20 volgens NEN-EN 
858-1 en 2; 

16°. het opslaan en conform artikel 4.84 van het Activiteitenbesluit milieubeheer bewerken 
van ten hoogste vier autowrakken en overige voertuigwrakken en ten hoogste vier wrakken 
van tweewielige motorvoertuigen bij inrichtingen voor onderhoud en reparatie van 
motorvoertuigen; 

17°. het opslaan van autowrakken, wrakken van tweewielige motorvoertuigen en overige 
voertuigwrakken in het kader van hulpverlening aan kentekenhouders door een daartoe 
aangewezen instantie of in het kader van onderzoek door politie of justitie; 

17a°. het opslaan van munitie en explosieven bij inrichtingen die worden gebruikt door de 
Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht; 

18°. het opslaan van metalen met aanhangende olie of emulsie en het afscheiden van de 
oliefractie met een maximale opslagcapaciteit van 50 ton voor de afgescheiden oliefractie; 

19°. het opslaan van ten hoogste 30 ton loodzuuraccu’s; 
20°. het bij een inrichting voor het scheiden en bewerken van metaal- of kunststofafval 

opslaan van ten hoogste 10 ton: 
a°. sier- en gebruiksvoorwerpen voor zover sprake is van gevaarlijke afvalstoffen, anders 

dan batterijen, spaarlampen en gasontladingslampen en loodzuuraccu’s; 
b°. lege, ongereinigde verpakkingen van verf, lijm, kit of hars en van overige gevaarlijke 

stoffen; 
21°. het opslaan van: 

1°. ten hoogste 10.000 ton bouwstoffen in de zin van artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit 
die binnen dat besluit toepasbaar zijn; 

2°. ten hoogste 10.000 ton textiel; 
3°. ten hoogste 10.000 ton verpakkingsglas; 
4°. ten hoogste 10.000 ton vlakglas; 
5°. ten hoogste 10.000 ton voedingsmiddelen afkomstig van detail- en groothandel, voor 

zover geen sprake is van gevaarlijke afvalstoffen; 
22°. het opslaan, verkleinen en tot plaatmateriaal verwerken van hout, voor zover geen 

sprake is van geïmpregneerd hout of anderszins van gevaarlijke afvalstoffen en met een 
maximale opslagcapaciteit van 10.000 ton; 

23°. het opslaan en verkleinen van papier en karton, voor zover geen sprake is van 
gevaarlijke afvalstoffen en met een maximale opslagcapaciteit van 10.000 ton; 

24°. het opslaan, verkleinen, reinigen, extruderen en spuitgieten van kunststof, voor zover 



geen sprake is van gevaarlijke afvalstoffen en met een maximale opslagcapaciteit van 
10.000 ton; 

25°. het opslaan van sier- en gebruiksvoorwerpen en tweedehands bouwmaterialen niet 
zijnde gevaarlijke afvalstoffen met een maximale opslagoppervlakte van 6.000 vierkante 
meter, het voor recycling als product geschikt maken hiervan voor zover de oppervlakte voor 
reparatie niet groter is dan 1.000 vierkante meter en het ten behoeve van recycling als 
materiaal scheiden, strippen en mechanisch verkleinen van ten hoogste 50 ton per dag sier- 
en gebruiksvoorwerpen voor zover die uitsluitend bestaan uit een combinatie van metaal, 
hout, kunststof, textiel, papier of karton en die geen elektronica bevatten; 

26°. het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie, waarop het Besluit 
bodemkwaliteit van toepassing is; 

27°. het opslaan van ten hoogste 10.000 kubieke meter grond en baggerspecie die voldoet 
aan de eisen van de artikelen 39, 59 of 60 van het Besluit bodemkwaliteit; 

28a°. het opslaan van ten hoogste 600 kubieke meter groenafval voor zover geen sprake is 
van gevaarlijke afvalstoffen; 

28b°. het composteren van ten hoogste 600 kubieke meter groenafval ontstaan bij 
werkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft of niet 
afkomstig van buiten de inrichting, voor zover geen sprake is van gevaarlijke afvalstoffen; 

28c°. het versnipperen van groenafval ontstaan bij werkzaamheden die buiten de inrichting 
zijn verricht door degene die de inrichting drijft of niet afkomstig van buiten de inrichting, voor 
zover geen sprake is van gevaarlijke afvalstoffen; 

29°. het als grondstof inzetten van een niet gevaarlijke afvalstof zijnde metaal, hout, rubber, 
kunststof, papier, karton, textiel, bont, leer, steenachtig materiaal of gips voor het 
vervaardigen, samenstellen of repareren van producten of onderdelen daarvan bestaande 
uit metaal, hout, rubber, kunststof, papier, karton, textiel, bont, leer, steenachtig materiaal of 
gips met een maximale capaciteit van 10.000 ton per jaar; 

30°. het opslaan van ten hoogste 1.000 kubieke meter en het als diervoeder binnen de 
inrichting gebruiken en voor dit gebruik geschikt maken van plantaardige restproducten uit de 
land- en tuinbouw en uit de voedselbereiding en -verwerking uitgezonderd voedselresten 
afkomstig van restaurants, cateringfaciliteiten en keukens, met een maximale capaciteit van 
4.000 ton per jaar; 

31°. het als grondstof inzetten van afvalstoffen voor het vervaardigen van betonmortel of 
betonwaren binnen een inrichting als bedoeld in categorie 11.1, onder b van onderdeel C van 
bijlage I; 

32°. het verbranden van biomassa in een stookinstallatie met een thermisch vermogen van 
15 megawatt of kleiner, waarbij de vrijkomende warmte nuttig wordt gebruikt, en de 
verbranding materiaalhergebruik niet belemmert; 

33°. Het opslaan van ten hoogste 1 kubieke meter gebruikte frituurvetten of -oliën, niet 
zijnde gevaarlijke afvalstoffen; 

34°. het verdichten van de onder 1 tot en met 33 genoemde categorieën van afvalstoffen 
binnen de aangegeven grenzen voor zover het niet gevaarlijke afvalstoffen betreft; 

35°. het overslaan en scheiden en opbulken van de onder 1 tot en met 33 genoemde 
categorieën van afvalstoffen binnen de aangegeven grenzen. 

36°. het mengen van afvalstoffen binnen de onder 1 tot en met 33 genoemde categorieën, 
waarbij bij de categorieën 10a° tot en met 10c° alleen het mengen voorafgaand aan 
afvalstoffenbeheer wordt bedoeld; 

37°. het mengen van afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen, van de onder 1 tot en 
met 33 genoemde categorieën binnen de aangegeven grenzen met andere stoffen of 
materialen, niet zijnde afvalstoffen, mits het mengen van de onder 1 tot en met 31 en 33 
genoemde categorieën plaatsvindt ten behoeve van recycling als product of materiaal. 

 
(…) 
 
Bijlage III. Behorende bij artikel 6.3, tweede lid 

Aanwijzing van categorieën inrichtingen ten aanzien waarvan de inspecteur in de gelegenheid 
wordt gesteld advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om 
een omgevingsvergunning 

In deze bijlage wordt verstaan onder: 

Verwijderd: ;



  a. productie-, verwerkings-, waterverdampings- of smeltcapaciteit: 
1°. in de omgevingsvergunning voor de betrokken inrichting omschreven productie-, 

verwerkings-, waterverdampings- of smeltcapaciteit, onderscheidenlijk 
2°. indien een omgevingsvergunning geen omschrijving als bedoeld onder 1° bevat: maximale 

productie-, verwerkings-, waterverdampings- of smeltcapaciteit van de in de betrokken 
inrichting opgestelde installaties en voorzieningen; 

b.  jaarproductie: totaal gerealiseerde productie over het kalenderjaar, voorafgaand aan het 
verslagjaar. 

 
1. Inrichtingen die behoren tot de categorieën inrichtingen, genoemd in bijlage I onder: 

2.6, onder b; 
5.3, onder b; 
6.2, onder a of b; 
7.4; 
8.2, onder a of b; 
9.3, onder g of h; 
11.3, onder c, onder 1°, 4° of 6°, of onder d; 
12.2, onder a; 
16.3, onder b; 
24.2; 
28.4, onder e of f. 

2. Pomp- en distributiestations ten behoeve van aardolie- of aardgaswinning die behoren tot de 
categorie inrichtingen, genoemd onder 1.3, onder a, van bijlage I. 

3. Elektriciteitscentrales voor zover het betreft inrichtingen waarin brandstoffen worden verstookt in 
één of meerdere installaties, met in totaal een thermisch vermogen van 300 Mw of meer, waarbij 
onder thermisch vermogen wordt verstaan: warmte-inhoud van de maximale hoeveelheid 
brandstoffen die per tijdseenheid kan worden toegevoerd aan een stookinstallatie. 

4. Luchtvaartterreinen als bedoeld in artikel 1, onder g, van de Luchtvaartwet, die behoren tot de 
categorie inrichtingen, genoemd onder 1.3, onder c, van bijlage I . 

5. Inrichtingen voor het vervaardigen van: 
 
a. organische chemicaliën, 
b. anorganische chemicaliën, of 
c. fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen 
 met een verwerkings- of productiecapaciteit van 100.000 ton of meer. 

6. Inrichtingen voor het vervaardigen van: 
 
a. producten voor gewasbescherming en biociden, 
b. farmaceutische producten, die via een chemisch of biologisch procedé tot stand komen, of 
c. explosieven, 
 met een verwerkings- of productiecapaciteit van 20.000 ton per jaar of meer. 

7. Inrichtingen bestemd voor het bewerken of verwerken van chemische producten, met inbegrip 
van elastomeren, peroxiden, alkenen en stikstofverbindingen, met een productiecapaciteit van 
50.000 ton per jaar of meer. 

8. Bierbrouwerijen die behoren tot de categorie inrichtingen, genoemd onder 1.3, onder a of b, of 
onder 27.3, van bijlage I. 

9. Inrichtingen die behoren tot de categorie inrichtingen, genoemd onder 9.3, onder a, van bijlage I 
met een waterverdampingscapaciteit van 250.000 ton per jaar of meer. 

10. Inrichtingen die behoren tot de categorie inrichtingen, genoemd onder 9.3, onder i, van bijlage I 
met een productiecapaciteit van 25 ton per uur of meer. 

11. Inrichtingen die behoren tot de categorie inrichtingen, genoemd onder 11.3, onder b, van bijlage 
I met een capaciteit van 100.000 ton per jaar of meer. 

12. Inrichtingen die behoren tot de categorie inrichtingen, genoemd onder 11.3, onder e, van bijlage 
I met een smeltcapaciteit van 150.000 ton per jaar of meer. 

13. Inrichtingen voor de secundaire vervaardiging van non-ferrometalen of legeringen daarvan met 
een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer. 

14. Inrichtingen die behoren tot de categorieën inrichtingen, genoemd onder 12.2, onder b, c, e, f of 
g, van bijlage I met een productieoppervlak van 250.000 m

2
 of meer. 

15. Inrichtingen die behoren tot de categorie inrichtingen, genoemd onder 12.2, onder d, van bijlage 
I met een productieoppervlak van 250.000 m

2
 of meer. 



16. Inrichtingen die behoren tot de categorie inrichtingen, genoemd onder 12.2, onder h, van bijlage 
I: 
– voor het smelten van non-ferrometalen of legeringen daarvan met een productiecapaciteit 

van 15.000 ton per jaar of meer en een jaarproductie van 5.000 ton of meer, 
– voor het gieten van ijzer met een jaarproductie van 5.000 ton of meer, of 
– voor het gieten van non-ferrometalen met een jaarproductie van 4.000 ton of meer. 

17. Inrichtingen die behoren tot de categorie inrichtingen, genoemd onder 12.2, onder i, van bijlage I 
met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer. 

18. Inrichtingen die behoren tot de categorie inrichtingen, genoemd onder 13.3, onder a, van bijlage 
I met een jaarproductie voor het vervaardigen of assembleren van 10.000 of meer automobielen 
of motoren voor automobielen. 

19. Inrichtingen die behoren tot de categorie inrichtingen, genoemd onder 13.3, onder b, van bijlage 
I, voor zover het betreft scheepswerven met een doklengte van 200 meter of meer, waar straal- 
of conserveringswerkzaamheden in de open lucht plaatsvinden. 

20. Inrichtingen die behoren tot de categorie inrichtingen, genoemd onder 16.1, onder a, van bijlage 
I en die tevens behoren tot de categorie inrichtingen, genoemd onder 1.3, onder b, van bijlage I.  

21. Inrichtingen die behoren tot de categorie inrichtingen, genoemd onder 27.3 van bijlage I met een 
capaciteit van 250.000 inwonerequivalenten of meer. 

22. Inrichtingen waarin zich een verbrandingsinstallatie bevindt als bedoeld in artikel 12, tweede lid, 
eerste volzin, van richtlijn nr. 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval (PbEG L 332). 

23. Inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015. 
 
 
(…) 


