
Besluit van …, No. …, houdende regels
voor textielreinigingsbedrijven

De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
maakt ingevolge artikel 21.6 bekend
dat gedurende vier weken na dagteke-
ning van deze Staatscourant eenieder
schriftelijk zijn zienswijze naar voren
kan brengen over onderstaand ontwerp
van een algemene maatregel van
bestuur. Adres: ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer, CDJZ/afdeling
Wetgeving (ipc 115), Postbus 20951,
2500 EZ ’s-Gravenhage.

Wij Beatrix, bij de Gratie Gods,
Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.,
Op de voordracht van Onze Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer van …, nr.
MJZ …, Centrale Directie Juridische
Zaken, Afdeling Wetgeving,
Gelet op de artikelen 8.40, 8.41 en

8.42 van de Wet milieubeheer, richtlijn
nr. 91/689/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 12
december 1991 betreffende gevaarlijke
afvalstoffen (PbEG L 377) en richtlijn
nr. 91/271/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 21 mei
1991 betreffende stedelijk afvalwater
(PbEG L 135);
De Raad van State gehoord (advies
van …, nr. …);
Gezien het nader rapport van Onze
Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
van …, nr. MJZ …, Centrale Directie
Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
In dit besluit en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder:
a. bevoegd gezag: het bestuursorgaan
dat bevoegd zou zijn vergunning te ver-
lenen voor een inrichting als bedoeld in
artikel 2;
b. bijlage 1: de bij dit besluit behorende
bijlage 1;
c. bijlage 2: de bij dit besluit behorende
bijlage 2;

d. vergunning: vergunning krachtens
artikel 8.1 van de Wet milieubeheer;
e. reinigen: het procesmatig schoonma-
ken van textiel met behulp van oplos-
middelen in een daarvoor geschikte
machine;
f. wassen: het procesmatig schoonma-
ken van textiel met behulp van water in
een daarvoor geschikte machine;
g. K1-vloeistof: een brandbare vloeistof
waarvan het vlampunt gelegen is onder
21°C;
h. K2-vloeistof: een brandbare vloeistof
waarvan het vlampunt gelegen is op of
boven 21°C en onder 55°C;
i. gevaarlijke stof: een stof die of prepa-
raat dat bij of krachtens het Besluit
verpakking en aanduiding milieuge-
vaarlijke stoffen en preparaten is inge-
deeld in een categorie als bedoeld in
artikel 34, tweede lid, van de Wet
milieugevaarlijke stoffen.

Artikel 2
1. Dit besluit is van toepassing op
inrichtingen waarin uitsluitend of in
hoofdzaak sprake is van het reinigen,
wassen, persen, mangelen, strijken of
drogen van textiel.
2. Dit besluit is eveneens van toepas-
sing op inrichtingen waarin uitsluitend
of in hoofdzaak sprake is van een
samenstel van activiteiten als bedoeld
in het eerste lid.

Artikel 3
Dit besluit is niet van toepassing
indien:
a. de totale capaciteit van de inrichting
voor het reinigen en wassen groter is
dan 25.000 kg per dag;
b. de totale beladingscapaciteit van de
opgestelde machines voor het reinigen
groter is dan 50 kg;
c. in de inrichting een installatie aanwe-
zig is die geschikt is voor de verbran-
ding van andere brandstoffen dan aard-
gas, propaangas, butaangas of gasolie;
d. in de inrichting textiel wordt geverfd;
e. de inrichting of een onderdeel daar-
van is ingericht voor het opslaan van
K1- of K2-vloeistoffen of gevaarlijke
stoffen in tanks, waarop het Besluit
opslaan in ondergrondse tanks niet van
toepassing is of
f. van buiten de inrichting afkomstige

verontreinigde poetsdoeken, voor zover
deze dienen te worden aangemerkt als
gevaarlijk afval in de zin van het
Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstof-
fen, worden gewassen of gereinigd.

Artikel 4
1. De voorschriften die zijn opgenomen
in de bijlage gelden voor een ieder die
de inrichting drijft. Deze draagt er zorg
voor dat de voorschriften worden nage-
leefd.
2. Indien een voorschrift dat is opgeno-
men in bijlage 1, hoofdstukken 1 tot en
met 3, inhoudt dat daarbij aangegeven
middelen ter bescherming van het
milieu moeten worden toegepast, kan
degene die de inrichting drijft, andere
middelen toepassen mits hij, voordat hij
die andere middelen toepast, aan het
bevoegd gezag aantoont dat met de
door hem gekozen middelen een ten
minste gelijkwaardige bescherming voor
het milieu wordt bereikt.

Artikel 5
1. Het bevoegd gezag kan nadere eisen
stellen met betrekking tot:
a. de in bijlage 1 opgenomen voor-
schriften ten aanzien van geluid, tril-
ling, energie, afvalstoffen, afvalwater,
waterbesparing, lucht en verlichting,
voor zover dat in hoofdstuk 4 van bij-
lage 1 is aangegeven, of
b. de aanwezigheid van brandbestrij-
dingsmiddelen, de veiligheid van toe-
stellen en installaties voor gas of elek-
triciteit, de veiligheid van de opslag van
stoffen, het verbruik van grondstoffen,
onderzoek naar bodemverontreiniging
voorzover dat in hoofdstuk 4 van bijla-
ge 1 is aangegeven, de gevolgen van het
verkeer van personen of goederen van
en naar de inrichting, en de nadelige
gevolgen voor het milieu die de inrich-
ting kan veroorzaken waarop paragraaf
1.8 van bijlage 1 betrekking heeft,
indien dat bijzonder is aangewezen in
het belang van de bescherming van het
milieu.
2. De nadere eisen gelden voor een
ieder die de inrichting drijft. Deze
draagt er zorg voor dat de nadere eisen
worden nageleefd.
3. Het bevoegd gezag kan nadere eisen
wijzigen of aanvullen in het belang van
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de bescherming van het milieu, of wijzi-
gen of intrekken indien het belang van
de bescherming van het milieu zich
daartegen niet verzet.

Artikel 6
1. Degene die een inrichting opricht,
meldt dit tevoren aan het bevoegd
gezag.
2. De melding geschiedt ten minste vier
weken voor het tijdstip waarop de
inrichting zal worden opgericht.
3. Het eerste en tweede lid zijn van
overeenkomstige toepassing met betrek-
king tot het veranderen van een inrich-
ting en het veranderen van de werking
daarvan. Deze melding is niet vereist,
indien eerder een melding overeenkom-
stig dit artikel is gedaan en door dit
veranderen geen afwijking onstaat van
de bij die melding verstrekte gegevens.
4. Bij de melding wordt vermeld:
a. het adres van de inrichting;
b. de naam en het adres van degene die
de inrichting opricht dan wel verandert
of de werking daarvan verandert, en,
indien dit iemand anders is, van degene
die de inrichting drijft of zal drijven;
c. de aard van en de activiteiten of pro-
cessen in de inrichting;
d. de indeling en uitvoering van de
inrichting;
e. het tijdstip waarop de inrichting of
de verandering daarvan in werking zal
worden gebracht, dan wel de verande-
ring van de werking daarvan verwezen-
lijkt zal zijn.
5. De in het vierde lid bedoelde gege-
vens behoeven niet te worden verstrekt
indien degene die de inrichting drijft
deze gegevens reeds aan het bevoegd
gezag heeft verschaft en het bevoegd
gezag over die gegevens beschikt.
6. Degene die de melding doet, geeft in
voorkomend geval bij de melding aan
welke gegevens hij reeds aan het
bevoegd gezag heeft verschaft.

Artikel 7
1. Voor een inrichting die op het tijd-
stip van inwerkingtreding van dit
besluit reeds was opgericht en waar-
voor onmiddellijk daaraan voorafgaand
een vergunning gold, blijven de voor-
schriften van die vergunning gelden als
nadere eis, bedoeld in artikel 5, behou-
dens eerdere wijziging of intrekking van
die voorschriften, gedurende drie jaar
na het tijdstip van van toepassing wor-
den van dit besluit op die inrichting
mits het voorschrift betrekking heeft op
een onderwerp dat is genoemd in arti-
kel 5, eerste lid.

2. De nadere eisen die onmiddellijk
voorafgaande aan de inwerkingtreding
van dit besluit golden krachtens het
Besluit chemische wasserijen milieube-
heer blijven gelden als nadere eis,
bedoeld in artikel 5, na het tijdstip van
de inwerkingtreding van dit besluit,
mits het voorschrift betrekking heeft op
een onderwerp dat is genoemd in arti-
kel 5, eerste lid.

Artikel 8
1. Indien op het tijdstip waarop dit
besluit in werking treedt een inrichting
reeds is opgericht en voor die inrichting
onmiddellijk voor dat tijdstip geen ver-
gunning gold of geen melding was
gedaan krachtens het Besluit chemische
wasserijen milieubeheer, meldt degene
die de inrichting drijft aan het bevoegd
gezag dat hij de inrichting in werking
heeft.
2. De melding geschiedt ten hoogste
twaalf weken na het tijdstip waarop dit
besluit in werking treedt. De melding
geschiedt overeenkomstig artikel 6,
vierde lid.

Artikel 9
Het Besluit chemische wasserijen
milieubeheer wordt ingetrokken.

Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met
ingang van de eerste dag van de vierde
kalendermaand na de datum van uitgif-
te van het Staatsblad waarin het wordt
geplaatst.

Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als:
Besluit textielreinigingsbedrijven milieu-
beheer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de
daarbij behorende nota van toelichting
in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Bijlage 1

A. Begripsbepalingen

In deze bijlage wordt verstaan onder:
– NEN: een door het Nederlands
Normalisatie Instituut (NNI) uitgege-
ven norm;
– ten minste gelijkwaardige instelling:
instelling in een andere lid-staat van de
Europese Unie, in een andere staat die
partij is bij de Overeenkomst betreffen-

de de Europese Economische Ruimte
of in een andere staat waarmee de
Europese Unie een wederzijdse erken-
ningsovereenkomst met betrekking tot
het in het voorschrift bedoelde onder-
werp heeft afgesloten;
– woning: een gebouw of gedeelte van
een gebouw dat voor permanente
bewoning wordt gebruikt of daartoe is
bestemd; voor de toepassing van de
voorschriften van deze bijlage wordt
onder woning niet verstaan een dienst-
of bedrijfswoning, noch een woning die
deel uitmaakt van een inrichting;
– PER: tetrachlooretheen;
– R113: 1,1,2-trichloorethaan en 1,2,2-
trifluorethaan;
– regenereren: tot een standaardkwali-
teit opwerken of voor hergebruik
geschikt maken van stoffen of prepara-
ten die door terugwinning en inzame-
ling uit installaties, apparaturen of pro-
dukten zijn verkregen;
– gevoelig object:
a. woning,

b. dienst- of bedrijfswoning,
c. onderwijsinstelling of gezondheidsin-
stelling,
d. sport- of recreatie-accomodatie,
e. kantoor of winkel,
f. horeca-bedrijf,
g. bedrijf in de voedings- en genotmid-
delenindustrie of detailhandel in de
voedings- en genotmiddelenindustrie;
– wit- en bruingoed: producten als
bedoeld in artikel 1, onder a, van het
Besluit verwijdering wit- en bruingoed;
– categorie van gevaarlijke afvalstoffen:
categorie als bedoeld in de Regeling
Scheiden en gescheiden houden van
gevaarlijke afvalstoffen.

Met betrekking tot geluid en trilling:
– equivalent geluidniveau LAeq: het
gemiddelde van de afwisselende niveaus
van het ter plaatse optredende geluid,
gemeten in de loop van een bepaalde
periode en vastgesteld en beoordeeld
overeenkomstig de ’Handleiding meten
en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-
01’, Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
1981;
– geluidgevoelige bestemmingen: gebou-
wen of objecten aangewezen krachtens
de artikelen 49 en 68 van de Wet
geluidhinder;
– geluidniveau: het niveau van het ter
plaatse optredende geluid, uitgedrukt in
dB(A), overeenkomstig de door de
Internationale Electrotechnische
Commissie (IEC) opgestelde regels,

Uit: Staatscourant 1998, nr. 135 / pag. 7 2



zoals neergelegd in de IEC-publikatie
nr. 651, uitgave 1979;
– piekniveau Lmax: maximale geluidni-
veau gemeten in de meterstand ’F’ of
’fast’;
– trillingsterkte: de waarde van de tril-
lingsgrootheid gemeten en beoordeeld
overeenkomstig de meet- en beoorde-
lingsrichtlijn Richtlijn 2 ’Hinder voor
personen in gebouwen door trillingen’
uit 1993 van de Stichting Bouwresearch
Rotterdam.

Met betrekking tot veiligheid:
– brandwerendheid: het aantal minuten
dat een constructie haar functie moet
kunnen blijven vervullen bij verhitting;
de brandwerendheid wordt bepaald vol-
gens NEN 6069, 1e druk, oktober 1991,
inclusief correctieblad, maart 1992;
– CPR: Commissie Preventie van
Rampen door Gevaarlijke Stoffen;
– CPR 15-1: Richtlijn 15-1 van de
CPR, getiteld ’Opslag van gevaarlijke
stoffen in emballage; Opslag van vloei-
stoffen en vaste stoffen (0 tot 10 ton)’,
tweede druk, uitgave 1990;
– gevaarlijke stof: een stof die of prepa-
raat dat bij of krachtens het Besluit
verpakking en aanduiding milieuge-
vaarlijke stoffen en preparaten is inge-
deeld in een categorie als bedoeld in
artikel 34, tweede lid, van de Wet
milieugevaarlijke stoffen;
– zeer licht ontvlambare stof: stof of
preparaat in vloeibare toestand met een
vlampunt van minder dan 0°C en een
kookpunt van 35°C of minder, alsmede
gasvormige stof die of gasvormig pre-
paraat dat bij normale temperatuur en
druk aan de lucht blootgesteld, kunnen
ontbranden;
– licht ontvlambare: stof die of prepa-
raat dat:
a. bij normale temperatuur aan de
lucht blootgesteld, zonder toevoer van
energie in temperatuur kan stijgen en
ten slotte ontbranden;
b. in vaste toestand, door kortstondige
inwerking van een ontstekingsbron,
gemakkelijk kan worden ontstoken en
na verwijdering van de ontstekingsbron
blijft branden of gloeien;
c. in vloeibare toestand een vlampunt
beneden 21°C heeft;
d. in gasvormige toestand, bij normale
druk, met lucht ontvlambaar is;

e. bij aanraking met water of vochtige
lucht, licht ontvlambaar gassen in een
gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelt;
– ontvlambare stof: stof of preparaat in
vloeibare toestand met een vlampunt
van ten minste 21°C en ten hoogste
55°C;
– brandbare vloeistof: stof in vloeibare
toestand die een vlampunt heeft dat
hoger ligt dan 55°C;
– veiligheidsinformatieblad: een veilig-
heidsinformatieblad als bedoeld in arti-
kel 2 van het
Veiligheidsinformatiebladen-besluit Wet
milieugevaarlijke stoffen;

Met betrekking tot lozingen:
– bedrijfsriolering: voorziening voor de
afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de
inrichting naar een openbaar riool of
naar een andere voorziening voor de
inzameling en het transport van afval-
water;
– openbaar riool: gemeentelijke voor-
ziening voor de inzameling en het
transport van afvalwater;
– riolering: bedrijfsriolering of voorzie-
ning voor de inzameling en het trans-
port van afvalwater;

Met betrekking tot de bescherming van
de bodem:
– vloeistofdicht: bestendig tegen en lek-
dicht voor de te gebruiken vloeistoffen
en met betrekking tot keuze, ontwerp,
uitvoering en beheer in overeenstem-
ming met de NRB;
– NRB: Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming bedrijfsmatige acti-
viteiten, informatiecentrum
Milieuvergunningen, uitgave 1997-1998.

B. Voorschriften

Hoofdstuk 1. Algemene voorschriften

Paragraaf 1.1 Geluid en trilling

1.1.1 Voor het equivalente geluidniveau
(LAeq) en het piekniveau (Lmax), ver-
oorzaakt door de in de inrichting aan-
wezige installaties en toestellen, alsmede
door de in de inrichting verrichte werk-
zaamheden en activiteiten, geldt dat:
a. de niveaus op de in tabel 1 genoem-
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de plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven
waarden;

Tabel I

Tijdstip 07.00-19.00 19.00-23.00 23.00-07.00

LAeq, op de gevel van woningen 50 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)

LAeq, in in- en aanpandige woning 35 dB(A) 30 dB(A) 25 dB(A)

Piekniveau, op de gevel van woningen 70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A)

Piekniveau, in in- en aanpandige woning 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)
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b. de in de periode tussen 07.00 uur
en 19.00 uur in tabel I opgenomen
piekniveaus niet van toepassing zijn
op het laden en lossen;
c. de in tabel I aangegeven waarden
binnen in- of aanpandige woningen
niet gelden indien de gebruiker van
deze woningen geen toestemming geeft
voor het in redelijkheid uitvoeren of
doen uitvoeren van geluidmetingen.
d. de in tabel I aangegeven waarden
voor woningen ook gelden voor ande-
re geluidgevoelige bestemmingen.
1.1.2 Continu voorkomende trillingen
gedurende lange tijd, veroorzaakt
door de tot de inrichting behorende
installaties of toestellen, alsmede de
tot de inrichting toe te rekenen werk-
zaamheden of andere activiteiten,
bedragen in woningen of andere
geluidgevoelige bestemmingen niet
meer dan de trillingsterkte zoals opge-
nomen in tabel 3 van de Richtlijn 2
’Hinder voor personen in gebouwen
door trillingen’ uit 1993, voor de
gebouwfunctie wonen.
De waarden gelden niet indien de
gebruiker van deze woningen of ande-
re geluidgevoelige bestemmingen geen
toestemming geeft voor het in rede-
lijkheid uitvoeren of doen uitvoeren
van trillingmetingen.
1.1.3 In gevallen waarin op de inrich-
ting voorschrift 7.2 van bijlage 1 van
het Besluit chemische wasserijen
milieubeheer van toepassing was, wor-
den de waarden van het equivalente
geluidniveau op de gevel van wonin-
gen en andere geluidgevoelige bestem-
mingen in tabel I van voorschrift 1.1.1
met 5 dB verhoogd. De eerste volzin
is niet van toepassing indien lagere
waarden waren vastgelegd in de
milieuvergunning die gold op 1 april
1990. In dat geval gelden die lagere
waarden.

Paragraaf 1.2 Energie
1.2.1 Indien het energieverbruik bin-
nen de inrichting in enig kalenderjaar

meer bedraagt dan 50.000 kWh elek-
triciteit of 25.000 m3 aardgas geeft
degene die de inrichting drijft, op ver-
zoek van het bevoegd gezag aan welke
maatregelen of voorzieningen hij heeft
getroffen of zal treffen die ertoe bij-
dragen dat binnen de inrichting een
zodanig zuinig gebruik van energie
wordt gemaakt als redelijkerwijs
mogelijk is.
1.2.2 Binnen een inrichting, als
bedoeld in voorschrift 1.2.1, worden
die energiemaatregelen of -voorzienin-
gen uitgevoerd, die rendabel zijn.

Paragraaf 1.3 Afvalstoffen en afvalwa-
ter
1.3.1 Het ontstaan van afvalstoffen
wordt zoveel mogelijk voorkomen of
beperkt. Degene die de inrichting
drijft:
a. treft maatregelen of voorzieningen
die ertoe bijdragen dat binnen de
inrichting het ontstaan van afvalstof-
fen wordt voorkomen of beperkt;
b. geeft op verzoek van het bevoegd
gezag aan welke maatregelen of voor-
zieningen hij heeft getroffen of zal
treffen.
1.3.2 Afvalstoffen worden van elkaar
gescheiden, gescheiden gehouden en
gescheiden afgegeven, tenzij dat rede-
lijkerwijs niet kan worden gevergd.
Dat geldt in ieder geval voor:
a. papier- en kartonafval;
b. kunstofafval;
c. wit- en bruingoed;
d. glasafval;
e. groente-, fruit- en tuinafval;
f. groenafval;
g. metaalafval;
h. houtafval;
i. textielafval.
1.3.3 Gevaarlijke afvalstoffen die
behoren tot verschillende categorieën
van gevaarlijke afvalstoffen, worden
van elkaar en van andere afvalstoffen
gescheiden, gescheiden gehouden en
gescheiden afgegeven. Gevaarlijke
afvalstoffen van verschillende soorten

reinigingsmiddelen worden gescheiden
van elkaar bewaard.
1.3.4 De binnen de inrichting aanwezi-
ge afvalstoffen worden zodanig opge-
slagen dat nadelige gevolgen voor het
milieu worden voorkomen. Voor
zover voorkomen niet mogelijk is,
worden zij zodanig opgeslagen dat
nadelige gevolgen voor het milieu
zoveel mogelijk worden beperkt en
gescheiden afgifte mogelijk blijft.
1.3.5 Bedrijfsafvalwater dat:
a. bedrijfsafvalstoffen bevat, waarvan
kan worden voorkomen dat ze in het
bedrijfsafvalwater terecht komen,
b. een gevaarlijke afvalstof is, waar-
van kan worden voorkomen dat deze
in de riolering terecht komt, of
c. stankoverlast buiten de inrichting
veroorzaakt,
wordt niet in een riolering gebracht.
1.3.6 Bedrijfsafvalwater dat in een
openbaar riool wordt gebracht:
a. belemmert niet de doelmatige wer-
king:
1°. van dat riool;
2°. van een door een bestuursorgaan
beheerd zuiveringstechnisch werk;
3°. van de apparatuur die behoort bij
een zodanig openbaar riool of zuive-
ringstechnisch werk;
b. belemmert niet de verwerking van
slib, verwijderd uit een openbaar riool
of een door een bestuursorgaan
beheerd zuiveringstechnisch werk;
c. heeft geen of zo beperkt mogelijke
nadelige gevolgen voor de kwaliteit
van het oppervlaktewater;
d. heeft een concentratie aan chloro-
form in enig steekmonster, bepaald
volgens NEN-EN-ISO 10301, van ten
hoogste 25 mg per liter;
e. heeft een concentratie aan PER in
enig steekmonster, bepaald volgens
NEN-EN-ISO 10301, van ten hoogste
0,1 mg per liter.
1.3.7 Voorschrift 1.3.6 is van overeen-
komstige toepassing op bedrijfsafval-
water dat wordt gebracht in een ande-



re voorziening voor de inzameling van
afvalwater en het transport daarvan.
1.3.8 In de vloer van een ruimte waar
met oplosmiddel wordt gereinigd wordt
gereinigd, is geen schrobput aanwezig
die in verbinding staat met een riole-
ring.
1.3.9 Van bedrijfsafvalwater kan op
eenvoudige wijze steekmonster worden
genomen. Hiertoe is een doelmatige,
goed toegankelijke controlevoorziening
aanwezig.

Paragraaf 1.4 Lucht
1.4.1 Verwarmings- en stookinstallaties
zijn zo afgesteld dat een optimale ver-
branding plaatsvindt. Binnen een
inrichting worden geen andere brand-
stoffen dan aardgas, propaangas,
butaangas of gasolie bedrijfsmatig ver-
stookt of verbrand.

Paragraaf 1.5 Verlichting
1.5.1 De verlichting van gebouwen en
open terrein van de inrichting dan wel
ten behoeve van reclamedoeleinden,
wordt zodanig uitgevoerd dat directe
lichtinstraling op lichtdoorlatende ope-
ningen in gevels of daken van wonin-
gen wordt voorkomen.

Paragraaf 1.6 Veiligheid
1.6.1 In ruimten waar zeer licht ont-
vlambare, licht ontvlambare of ont-
vlambare stoffen worden opgeslagen of
gebruikt, is roken en open vuur verbo-
den. Het verbod is duidelijk zichtbaar
aangegeven door middel van tekst of
een symbool.
1.6.2 Accu’s zijn tijdens het laden opge-
steld in een goed geventileerde ruimte.
1.6.3 Buiten een stookruimte waarin
een verwarmings- of stookinstallatie is
opgesteld met een individueel vermogen
van meer dan 130 kW, is een goed
bereikbare brandschakelaar aanwezig
en een afsluiter waarmee de brandstof-
toevoer kan worden afgesloten. Nabij
de stookruimte is de plaats van de
brandschakelaar en de afsluiter duide-
lijk aangegeven. Bij de afsluiter is dui-
delijk het doel en de wijze van sluiten
aangegeven.
1.6.4 Teneinde een begin van brand
effectief te kunnen bestrijden zijn vol-
doende mobiele brandblusmiddelen
aanwezig.

Paragraaf 1.7 Waterbesparing
1.7.1 Indien het waterverbruik binnen
de inrichting in enig kalenderjaar meer
bedraagt dan 5.000 m3 geeft degene die
de inrichting drijft, op verzoek van het

bevoegd gezag aan welke maatregelen
of voorzieningen hij heeft getroffen of
zal treffen die ertoe bijdragen dat bin-
nen de inrichting een zodanig zuinig
gebruik van water wordt gemaakt als
redelijkerwijs mogelijk is.
1.7.2 Binnen een inrichting, als bedoeld
in voorschrift 1.7.1, worden die water-
besparingsmaatregelen of -voorzienin-
gen uitgevoerd, die rendabel zijn.

Paragraaf 1.8 Overig algemeen
1.8.1 Voorzover de voorschriften van
dit besluit niet of in onvoldoende mate
voorzien in een toereikende bescher-
ming van het milieu tegen de nadelige
gevolgen die de inrichting kan veroor-
zaken, worden die gevolgen zoveel
mogelijk voorkomen of, voorzover
voorkomen niet mogelijk is, zoveel
mogelijk beperkt.

Hoofdstuk 2. Bijzondere voorschriften
met betrekking tot activiteiten die in de
inrichting worden verricht

Paragraaf 2.1 Reinigen met PER
2.1.1 Met ingang van 1 januari 2007
bedraagt de immissie-concentratie van
PER niet meer dan 0,25 mg/m3 als
jaargemiddelde.
2.1.2 Indien op of na 1 januari 2007

met PER wordt gereinigd, toont degene
die de inrichting drijft aan het bevoegd
gezag aan dat aan voorschrift 2.1.1
wordt voldaan. Daartoe verricht degene
die de inrichting drijft metingen, die
worden uitgevoerd volgens de in bijlage
2 opgenomen meetvoorschriften.
2.1.3 De in de inrichting aanwezige rei-
nigingsmachines zijn voorzien van een
diepkoelsysteem waardoor de tempera-
tuur van het mengsel van lucht- en
PER-damp zodanig wordt gekoeld dat
de concentratie van PER, gemeten
direct boven het pas geloste textiel, niet
meer bedraagt dan 343 mg/m3.
2.1.4 Reinigingsmachines die worden
geplaatst na de datum van inwerking-
treding van dit besluit zijn voorzien van
een poederloos filter en van een voor-
ziening voor het dampvrij uitruimen
van de distilleerketel.
2.1.5 De reinigingsmachine is opgesteld
boven een vloeistofdichte vloer of een
vloeistofdichte lekbak.
2.1.6 De werkruimte of de opstellings-
ruimte van een reinigingsmachine zijn
door middel van een mechanisch
afzuigsysteem geventileerd. Het afzuig-
systeem blijft ten minste 15 minuten na
het beëindigen van de activiteiten waar-

bij PER-dampen in deze ruimten vrij-
komen, in werking.
2.1.7 De uit de in voorschrift 2.1.6
bedoelde ruimten komende ventilatiel-
ucht wordt via een bovendaks uitmon-
dende afvoerleiding of via een opening
in een gevel naar de buitenlucht afge-
voerd.
2.1.8 Indien de ventilatielucht, bedoeld
in voorschrift 2.1.7, wordt afgevoerd
via een opening in een gevel, wordt aan
de onderstaande eisen voldaan:
a. de opening is op ten minste 5 m
afstand gesitueerd van deuren, open-
gaande ramen en ventilatieopeningen
van gevoelige objecten of niet tot de
inrichting behorende terrassen, balkons
of tuinen;
b. het mengvolume voor de afgevoerde
ventilatielucht bedraagt ten minste 2250
m3, berekend volgens de volgende for-
mule: halve bouwhoogte x vrije diepte
mengvolume x 15 m;
c. de breedte van de gevel waarin de
opening zich bevindt, bedraagt ten min-
ste 15 m;
d. de vrije diepte van het mengvolume
bedraagt ten minste 30 m;
e. de uurgemiddelde concentratie van
PER in de afgevoerde ruimteventilatiel-
ucht bedraagt niet meer dan 100
mg/m3.
f. de gemiddelde concentratie van PER,
over een periode van 3 minuten, in de
afgevoerde ruimteventilatielucht
bedraagt niet meer dan 400 mg/m3.
2.1.9 Indien een ontluchtingsleiding van
een reinigingsmachine niet bovendaks
uitmondt, wordt de uit deze ontluch-
tingsleiding uittredende lucht te zamen
met de uit de in voorschrift 2.1.6
bedoelde ruimten komende ventilatiel-
ucht afgevoerd.
2.1.10 Scheidingsconstructies naar
ruimten die niet behoren tot de inrich-
ting, zijn gasdicht uitgevoerd.
2.1.11 Leidingen die PER-damp kun-
nen bevatten, zijn gasdicht uitgevoerd
en bestand tegen PER-damp. Leidingen
die door ruimten voeren die niet tot de
inrichting behoren, hebben een brand-
werendheid van ten minste 60 minuten.

Paragraaf 2.2 Reinigen met andere
oplosmiddelen
2.2.1 Bij het reinigen met R113 wordt
uitsluitend gebruik gemaakt van R113,
dat aantoonbaar door regeneratie is
verkregen overeenkomstig artikel 26
van het Besluit inzake stoffen die de
ozonlaag aantasten 1995.
2.2.2 De machine voor het reinigen is
zodanig geconstrueerd dat:
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a. deze geschikt is voor het betreffende
oplosmiddel, en
b. er tijdens het reinigen geen oplos-
middel kan ontwijken.
2.2.3 De machine voor het reinigen met
een koolwaterstof wordt zodanig inge-
steld, gebruikt en onderhouden dat de
hoeveelheid van die koolwaterstof in
het gereinigde textiel en in de vrijko-
mende drooglucht niet meer bedraagt
dan 20 g/kg gereinigd textiel.
2.2.4 De machine voor het reinigen is
opgesteld boven een vloeistofdichte
vloer of een vloeistofdichte lekbak.
2.2.5 Scheidingsconstructies naar ruim-
ten die niet behoren tot de inrichting,
zijn gasdicht uitgevoerd.

Paragraaf 2.3 Wassen
2.3.1 De opslag of overslag van zout
geschiedt op zodanige wijze dat geen
zout in de bodem of, anders dan via de
onthardingsinstallatie, in de riolering
kan geraken.

Paragraaf 2.4 Opslag of overslag,
bewerking en verwerking van gevaarlijke
stoffen
2.4.1 De opslag of overslag, bewerking
of verwerking van gevaarlijke stoffen
geschiedt overeenkomstig de aanwijzin-
gen, waarschuwingen of gegevens op de
verpakking of het bij de desbetreffende
stoffen behorende veiligheidsinformatie-
blad.
2.4.2 Met betrekking tot gevaarlijke
stoffen wordt voldaan aan het volgen-
de:
a. bewerking of verwerking van gevaar-
lijke stoffen in vloeibare of gelatine-
achtige toestand vindt plaats boven een
vloeistofdichte vloer of lekbak;
b. opslag of overslag vindt plaats boven
een vloeistofdichte vloer of vloeistof-
dichte lekbak;
1° indien boven de lekbak zeer licht
ontvlambare, licht ontvlambare of ont-
vlambare vloeistoffen worden opgesla-
gen, kan de lekbak 100% van deze
vloeistoffen opvangen;
2° indien boven de lekbak andere
gevaarlijke vloeistoffen worden opgesla-
gen, is de inhoud van de bak ten min-
ste gelijk aan de inhoud van het groot-
ste opgeslagen vat, vermeerderd met
10% van de overige opgeslagen gevaar-
lijke vloeistoffen;
3° er is een voorziening aanwezig,
waardoor de lekbak permanent tegen
inregenen is beschermd.
2.4.3 Gevaarlijke stoffen worden opge-
slagen in verpakkingsmaterialen, hou-
ders of insluitsystemen die naar hun

aard en functie geschikt zijn voor de
opslag van de desbetreffende stoffen.
Als behalve de werkvoorraden in een
ruimte meer dan 25 kg of liter gevaar-
lijke stoffen worden opgeslagen, vindt
de opslag plaats in een of meer speciaal
hiervoor bestemde ruimten. De con-
structie van de opslagruimte en de
wijze van opslag in die ruimte voldoen
aan de richtlijn CPR 15-1. Logen en
zuren worden gescheiden bewaard. In
de inrichting wordt in totaal ten hoog-
ste 10.000 kg gevaarlijke stoffen opge-
slagen.

Paragraaf 2.5 Stoomketel
2.5.1 Het spuien van een stoomketel
geschiedt in een geschikte spuitank dan
wel in een andere geschikte voorziening
naar een openbaar riool.
2.5.2 De spuitank is voorzien van een
ontluchtingsleiding die zodanig is beme-
ten dat tijdens het spuien geen zodanige
overdruk in de spuitank kan ontstaan,
dat de spuiketel kan bezwijken.
2.5.3 De ontluchtingsleiding mondt op
een zodanige plaats uit dat omwonen-
den geen overlast ondervinden van
eventueel ontwijkende waterdamp.

Hoofdstuk 3. Bijzondere voorschriften
met betrekking tot de bedrijfsvoering van
de inrichting

Paragraaf 3.1 Onderhoud en schoon-
maak
3.1.1 De inrichting is ordelijk en wordt
regelmatig schoongemaakt. Alle binnen
de inrichting vrijkomende afvalstoffen
worden regelmatig afgevoerd.
3.1.2 Gemorste gevaarlijke stoffen of
gevaarlijke afvalstoffen, destillatieresidu
of ander met PER, R113 of onvolledig
gehalogeneerde chloorfluorkoolwater-
stoffen verontreinigd afval worden
direct opgeruimd.

Paragraaf 3.2 Controle van installaties
en voorzieningen
3.2.1 Aan een verwarmings- of stookin-
stallatie en een verbrandingsgasafvoer-
systeem wordt tenminste eenmaal per
jaar onderhoud verricht. Op een ver-
warmings- of stookinstallatie met een
nominale belasting van 120 kW op
onderwaarde of hoger, wordt bij inge-
bruikname en vervolgens tenminste
eenmaal per twee jaar een beoordeling
uitgevoerd op noodzakelijke afstelling
en onderhoud teneinde aan voorschrift
1.4.1 te voldoen.
3.2.2 Beoordeling, afstelling, onderhoud

en reparaties als bedoeld in voorschrift
3.2.1 geschieden door:
a. een voor die activiteit of activiteiten
gecertificeerde persoon;
b. een andere persoon die terzake van
die activiteit of activiteiten over aan-
toonbare gelijkwaardige deskundigheid
beschikt.
3.2.3 Brandblusmiddelen worden jaar-
lijks gecontroleerd door een instantie
die is erkend op basis van de Regeling
voor de erkenning van onderhoudsbe-
drijven kleine blustoestellen of een ten
minste gelijkwaardige erkende instantie.
3.2.4 Emballage voor gevaarlijke stof-
fen, destillatieresidu, met oplosmiddel
verontreinigd afval, olie of afgewerkte
olie wordt regelmatig gecontroleerd op
lekkages. Een vloer, waarvan is bepaald
dat deze vloeistofdicht moet zijn, wordt
regelmatig visueel op vloeistofdichtheid
geïnspecteerd.
3.2.5 Indien tot de inrichting een
opslagplaats behoort voor gevaarlijke
stoffen, olie of afgewerkte olie, stelt
degene die de inrichting drijft gedrags-
voorschriften op waarin ten minste
wordt aangegeven wanneer en op welke
wijze de opslagplaats wordt gecontro-
leerd op lekkages.
3.2.6 Indien een machine voor het rei-
nigen met oplosmiddel is voorzien van
een aktief koolfilter, wordt dit koolfil-
ter zo vaak vervangen of geregenereerd,
dat de goede werking daarvan is gega-
randeerd.

Paragraaf 3.3 Bewaring van documenten
3.3.1 Voor zover zij voor de inrichting
zijn afgegeven, zijn de onderstaande
documenten, of een kopie daarvan,
gedurende vijf jaar na dagtekening bin-
nen de inrichting aanwezig, of, binnen
een termijn die wordt gesteld door
degene die toeziet op de naleving van
dit besluit voor deze beschikbaar:
a. de resultaten van op basis van voor-
schrift 2.1.2, 4.3.1, 4.4.1 en 4.5.1 ver-
richtte onderzoeken naar respectievelijk
de immissie-concentratie van PER op
of na 1 januari 2007, de mogelijkheden
tot beperking van het ontstaan van
afvalstoffen, de mogelijkheden van het
voorkoen van emissies naar de lucht en
de mogelijkheden van het voorkomen
of beperken van hinder van licht;
b. onderhoudscontracten met betrek-
king tot in de inrichting aanwezige
installaties;
c. certificaten of bewijzen van:
1° de installatie van tanks, filters en
andere voorzieningen;
2° onderhoud of keuringen van de in
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de inrichting aanwezige voorzieningen
en installaties;
d. jaarlijkse overzichten van nutsbedrij-
ven van het verbruik van gas, water en
elektriciteit;
e. de veiligheidsinformatiebladen, die
behoren bij de in de inrichting aanwezi-
ge gevaarlijke stoffen;
f. afgiftebewijzen van bedrijfsafvalstof-
fen en gevaarlijke afvalstoffen;
g. een uittreksel van de inschrijving in
het handelsregister.

Hoofdstuk 4. Nadere eisen

Paragraaf 4.1 Geluid en trilling
4.1.1 In gevallen waarin de in voor-
schrift 1.1.1 opgenomen waarden voor
equivalente geluidsniveaus en piekni-
veaus naar het oordeel van het bevoegd
gezag te hoog of te laag zijn, kan het
bevoegd gezag voor een inrichting bij
nadere eis waarden vaststellen die lager
of hoger zijn dan de in voorschrift 1.1.1
opgenomen waarden. Voor inrichtingen
die voor de datum van inwerkingtre-
ding van dit besluit zijn opgericht, is de
etmaalwaarde niet lager dan 40 dB(A).
4.1.2 Het bevoegd gezag kan slechts
hogere waarden vaststellen als bedoeld
in voorschrift 4.1.1, indien binnen
woningen, die zijn gelegen binnen de
akoestische invloedssfeer van de inrich-
ting, een etmaalwaarde van 35 dB(A)
wordt gewaarborgd. De in de vorige
volzin bedoelde etmaalwaarde geldt
niet, indien de gebruiker van deze
woningen geen toestemming geeft voor
het in redelijkheid uitvoeren of doen
uitvoeren van geluidmetingen.
4.1.3 Indien binnen een afstand van 50
meter van de inrichting geen woningen
zijn gelegen, kan het bevoegd gezag bij
nadere eis andere waarden vaststellen
op enig punt 50 meter van de inrich-
ting.
4.1.4 Het bevoegd gezag kan nadere
eisen stellen met betrekking tot de
voorzieningen die binnen de inrichting
moeten worden aangebracht en
gedragsregels die in acht moeten wor-
den genomen teneinde aan voorschrift
1.1.1, 1.1.2, 4.1.1 of 4.1.3 te voldoen.
4.1.5 Het bevoegd gezag kan bij nadere
eis voor trillingen als bedoeld in voor-
schrift 1.1.2, een andere trillingsterkte
toelaten. Deze trillingsterkte mag niet
lager zijn dan de streefwaarden die zijn
gedefinieerd voor de gebouwfunctie
wonen in de Richtlijn 2 ’Hinder voor
personen in gebouwen door trillingen’
van de Stichting Bouwresearch,
Rotterdam, uitgave 1993.

Paragraaf 4.2 Energie
4.2.1 Het bevoegd gezag kan met
betrekking tot de rendabele maatrege-
len of voorzieningen, bedoeld in voor-
schrift 1.2.2, nadere eisen stellen.
4.2.2 Een nadere eis, als bedoeld in
voorschrift 4.2.1, kan niet betreffen de
verplichting tot het treffen van maatre-
gelen of voorzieningen tot beperking
van het energiegebruik die een terug-
verdientijd hebben van meer dan vijf
jaar voor gebouwen en faciliteiten, en
drie jaar voor processen.
4.2.3 Een nadere eis als bedoeld in
voorschrift 4.2.1 kan geen betrekking
hebben op de eigenschappen van toe-
stellen of installaties waarop de Wet
energiebesparing toestellen van toepas-
sing is.

Paragraaf 4.3 Afvalstoffen en afvalwater
4.3.1 Het bevoegd gezag kan bij nadere
eis regels stellen met betrekking tot:
a. het doen van onderzoek naar de
mogelijkheden tot het treffen van maat-
regelen of voorzieningen ten behoeve
van het voorkomen of het beperken
van het ontstaan van afvalstoffen bin-
nen de inrichting, voorzover maatrege-
len of voorzieningen onvoldoende
bekend zijn;
b. de ten behoeve van het voorkomen
of het beperken van het ontstaan van
afvalstoffen binnen de inrichting te tref-
fen maatregelen of voorzieningen,
bedoeld in voorschrift 1.3.1.
Een onderzoek als bedoeld onder a kan
niet vaker dan eenmaal in de vijf jaar
worden voorgeschreven, tenzij de
omstandigheden in de inrichting naar
het oordeel van het bevoegd gezag
zodanig zijn gewijzigd dat dit ter uit-
voering van voorschrift 1.3.1. noodza-
kelijk is.
4.3.2 Een nadere eis als bedoeld in
voorschrift 4.3.1, onder b, kan niet
betreffen de verplichting tot het treffen
van maatregelen of voorzieningen tot
het voorkomen of het beperken van het
ontstaan van afvalstoffen die een terug-
verdientijd hebben van meer dan vijf
jaar.
4.3.3 Het bevoegd gezag kan een nade-
re eis stellen met betrekking tot het
treffen van maatregelen of voorzienin-
gen ten behoeve van het scheiden,
gescheiden houden, gescheiden afgeven
en het gescheiden opslaan van afval-
stoffen als bedoeld in voorschrift 1.3.2,
1.3.3 en 1.3.4.
4.3.4 Het bevoegd gezag kan nadere
eisen stellen met betrekking tot:
a. het uitvoeren van metingen indien op

basis van de geregistreerde gegevens
niet vaststaat of de emissie-eis van
water niet wordt overschreden;
b. de samenstelling, eigenschappen of
hoeveelheid van bedrijfsafvalwater dat
in een openbaar riool als bedoeld in
voorschrift 1.3.6, of in een andere voor-
ziening voor de inzameling en het
transport van afvalwater als bedoeld in
voorschrift 1.3.7, wordt gebracht.
4.3.5 Het bevoegd gezag kan nadere
eisen stellen met betrekking tot de situ-
ering van een controlevoorziening als
bedoeld in voorschrift 1.3.9.

Paragraaf 4.4 Lucht
4.4.1 Het bevoegd gezag kan nadere
eisen stellen met betrekking tot:
a. het uitvoeren van metingen indien op
basis van de geregistreerde gegevens
niet vaststaat of de emissie-eis van
lucht niet wordt overschreden;
b. het doen van onderzoek naar de
mogelijkheden tot het treffen van maat-
regelen of voorzieningen ten behoeve
van het voorkomen van emissies naar
lucht;
c. de ten behoeve van het voorkomen
van emissies naar lucht te treffen maat-
regelen.

Paragraaf 4.5 Verlichting
4.5.1 Het bevoegd gezag kan nadere
eisen stellen met betrekking tot de ten
behoeve van het voorkomen of het
beperken van hinder door de in voor-
schrift 1.5.1 bedoelde verlichting, te
treffen maatregelen of voorzieningen.

Paragraaf 4.6 Water
4.6.1 Het bevoegd gezag kan met
betrekking tot de rendabele maatrege-
len of voorzieningen, bedoeld in voor-
schrift 1.7.2, nadere eisen stellen.
4.6.2 Een nadere eis, als bedoeld in
voorschrift 4.6.1, kan niet betreffen de
verplichting tot het treffen van maatre-
gelen of voorzieningen tot beperking
van het waterverbruik die een terugver-
dientijd hebben van meer dan vijf jaar
voor gebouwen en faciliteiten, en drie
jaar voor processen.

Paragraaf 4.7 Bodem
4.7.1 Het bevoegd gezag kan, indien
beoordeeld volgens de NRB sprake is
van een bodembedreigende activiteit,
een nadere eis stellen met betrekking
tot:
a. het doen van een onderzoek vóór de
inrichting in werking is (nulsituatie-
onderzoek), of het doen van een onder-
zoek, binnen acht weken na de beëindi-
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ging van de activiteiten in de inrichting
(eindsituatie-onderzoek), naar de stof-
fen die door de werkzaamheden van de
inrichting ter plaatse een bedreiging
van de bodemkwaliteit vormen;
b. het rapporteren van de resultaten
van de onder a genoemde onderzoeken.

Bijlage 2  Meetvoorschriften bedoeld in
voorschrift 2.1.2

De metingen vinden plaats onder de
volgende omstandigheden.

1. Klimatologische omstandigheden
Er wordt alleen worden gemeten
indien:
a. er geen neerslag valt en het niet mis-
tig is;
b. de windsnelheid ten hoogste 5m/s
bedraagt;
c. de wind loodrecht staat op de gevel
waarin de ventilatie-opening aanwezig
is en uit een zodanige richting komt dat
de ventilatieopening aan de lijzijde van
het gebouw is gesitueerd.

2. Afstelling reinigingsmachine
a. De machine is voor 80% van de
maximale beladingscapaciteit gevuld.
b. Het machineprogramma is zodanig
afgesteld dat sprake is van een repre-
sentatief droogproces.

3. Ventilatie
a. Ramen en deuren worden tijdens de
metingen gesloten gehouden.
b. De werkruimte alsmede de opstel-
lingsruimte van de reinigingsmachine
zijn tijdens de metingen mechanisch
geventileerd. De capaciteit van de
mechanische ventilatie is zodanig dat
de lucht ten minste 10 maal per uur
wordt ververst. Hierbij is een goede
dwarsventilatie verzekerd.

4. Meettijden
a. De metingen vinden plaats tijdens
het ontluchten van de reinigingsmachi-
ne en het lossen van het textiel, terwijl
gelijktijdig textiel wordt opgemaakt met
behulp van stoom.
b. De meting vindt continu plaats
gedurende ten minste 5 minuten.

5. Meetplaatsen
De PER-immissieconcentraties worden
gemeten direct buiten de grens van de
inrichting.

6. Meetinstrumentarium
De metingen worden uitgevoerd met

een continu registrerende mobiele infra-
roodspectrometer.

7. Meetfrequentie
De metingen worden ten minste twee
keer achter elkaar uitgevoerd.

Nota van toelichting
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1. Algemene toelichting

1.1. Terugblik en ontwikkelingen ten
aanzien van de milieuregelgeving voor
inrichtingen

1.1.1. Van vergunningen naar algemene
regels
Medio jaren tachtig is begonnen met
het opstellen van algemene regels voor
bedrijven in het kader van de toenmali-
ge dereguleringsoperatie
’Actieprogramma Deregulering
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer’.
Deze operatie is erop gericht de ver-
gunningplicht - toen nog op basis van
de Hinderwet - te vervangen door een
stelsel van algemene regels of stan-
daardvoorschriften. De algemene
opvatting was dat voor bepaalde cate-
gorieën van bedrijven een stelsel van
algemene regels voor bedrijven en de
uitvoerende overheidsinstanties efficiën-
ter was dan het relatief dure vergunnin-
genstelsel. Met algemene regels kon de
regulering van de milieuaspecten van
veel bedrijven gestalte krijgen en kon
de achterstand in de vergunningverle-
ning binnen een korte tijd snel worden
geëlimineerd. Inmiddels zijn 25 algeme-
ne maatregelen van bestuur (amvb’s)
met algemene regels voor inrichtingen
in werking getreden voor diverse
bedrijfscategorieën. Deze besluiten zijn
gebaseerd op artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer (Wm). Daarmee is
bewerkstelligd dat in totaal ongeveer
55% van de bedrijven, waarop de Wm
van toepassing is, geen vergunning
behoeven.

1.1.2. De ervaringen met algemene
regels
Het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) heeft onderzoek gedaan naar
de praktijkervaringen met de algemene
maatregelen van bestuur, die de ver-
gunningplicht opheffen. Daarbij zijn de
ervaringen van een groot aantal
gemeenten verzameld. Ook de betrok-
ken branches hebben op uiteenlopende
wijze informatie ingebracht over de
ervaringen van de betrokken bedrijven
met besluiten op grond van artikel 8.40
Wm (hierna: de 8.40-besluiten). Op
grond daarvan is er nu een redelijk
compleet landelijk beeld van de prak-
tijkervaringen.
De 8.40-besluiten worden in het alge-
meen positief gewaardeerd door
gemeenten. Ook het bedrijfsleven oor-
deelt overwegend positief over de
besluiten. De besluiten besparen tijd en
geld en bieden vooraf duidelijkheid
over de verplichtingen. De keuze voor
algemene regels binnen de oorspronke-
lijke dereguleringsdoelstelling blijkt een
juiste te zijn geweest. Er bestaat een
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goed draagvlak voor een verdere ont-
wikkeling van het instrument. Vooral
begrippen als eenduidigheid en rechts-
gelijkheid worden in positieve zin geas-
socieerd met de 8.40-besluiten.
Ondanks het algemeen positieve beeld
van de 8.40-besluiten blijken ook verbe-
teringen mogelijk en noodzakelijk. In
1994 heeft in opdracht van het
Ministerie van VROM, het bureau
Haskoning het onderzoek
’Praktijkervaringen met amvb’s’ uitge-
voerd voor een viertal algemene maat-
regel van bestuur. In de rapportage van
Haskoning van oktober 1994 zijn veel
waardevolle meningen en ervaringen
verzameld. Het onderzoek geeft de rich-
ting aan op welke wijze de besluiten
verbeterd kunnen worden. De aanbeve-
lingen zijn:
– Geef de besluiten een dynamischer
karakter:
Laat de besluiten beter aansluiten bij
de verruimde reikwijdte en de nieuwe
beginselen van de Wet milieubeheer
(bijv. het ALARA-beginsel).
– Heroverweeg de meldingen op grond
van artikel 8.41 Wm:
De verplichte meldingen blijken inhou-
delijk een geringe waarde te hebben.
De daarbij verstrekte informatie blijkt
vaak summier, onvolledig en daardoor
weinig bruikbaar. Ook de bij de mel-
ding te voegen plattegrondtekening is
veelal schetsmatig en van slechte kwali-
teit, waardoor deze weinig bruikbaar
blijkt in de uitvoering van het toezicht.
Het kost gemeenten in eerste instantie
de nodige inspanning om meldingen
’binnen’ te krijgen en vervolgens vaak
de nodige tijd om de melding te laten
beantwoorden aan de doelstellingen
van de wetgever. Meldingen dienen op
basis van artikel 8.41 Wm te worden
gepubliceerd. Deze publikatie levert
extra administratief werk en daarmee
kosten op, doch blijkt doorgaans zeer
weinig reacties uit de omgeving te gene-
reren.
– Breng meer inrichtingen onder het
bereik van de afzonderlijke 8.40-beslui-
ten:
De werkingssfeer van 8.40-besluiten
wordt als te behoudend ervaren. De te
gedetailleerde en te scherpe werkings-
sfeercriteria sluiten veel bedrijven uit
van de toepassing van het besluit waar-
door deze vergunningplichtig zijn.
Worden evenwel de verleende vergun-
ningen bezien dan blijkt dat de voor-
schriften van die vergunningen niet tot
een meer adequate bescherming van het
milieu leiden dan het geval zou zijn

geweest indien het betreffende besluit
op het bedrijf van toepassing zou zijn
geweest.
– Breng een zekere flexibiliteit aan in

de besluiten:
Het ontbreken van enige flexibiliteit in
de toepassing van 8.40-besluiten wordt
gezien als een belangrijke tekortko-
ming. Hierbij wordt met name gedoeld
op de mogelijkheid om 8.40-besluiten
naast elkaar op een inrichting toe te
passen.
– Verbeter de voorschriften:
Het pakket voorschriften is bij veel
8.40-besluiten omvangrijk, mede door
de vergaande mate van detaillering. De
voorschriften zijn sterk geënt op de
standaardvergunning uit de jaren tach-
tig. De handhavingspraktijk wordt
geconfronteerd met voor de concrete
situatie weinig of niet relevante voor-
schriften, die – zouden deze onverkort
worden gehandhaafd – de geloofwaar-
digheid van de handhaver ondergraaft.
– Hef de onnodige beperkingen tot het
stellen van nadere eisen op:
De procedure voor nadere eisen wordt
onduidelijk en arbeidsintensief gevon-
den. De toepassingsmogelijkheden wor-
den bovendien als te beperkt ervaren.
In zijn brief van 19 december 1994 aan
de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal presenteerde het
kabinet het plan van aanpak
’Marktwerking, deregulering en wetge-
vingskwaliteit’ (MDW) (Kamerstukken
II 1994/95, 24 036, nr. 1) Doel daarvan
is regels die het bedrijfsleven onnodig
belasten, te verminderen en te vereen-
voudigen en de wetgevingskwaliteit te
verbeteren. Ter uitwerking van het
Regeerakkoord kreeg in december 1994
de projectorganisatie MDW gestalte. In
dat kader stelde het kabinet de MDW-
werkgroep Inrichtingen- en vergunnin-
genbesluit milieubeheer in met de
opdracht te onderzoeken in hoeverre
het stelsel van milieuregelgeving, met
name het stelsel van vergunningen en
algemene regels voor inrichtingen, kon
worden verbeterd. Daarbij sloot het
kabinet aan bij de ervaringen, zoals
hierboven in § 1.1.2 zijn beschreven. De
volgende criteria hebben als leidraad
gediend voor de beoordeling van de
huidige situatie en van de gedane voor-
stellen: (1) noodzaak voor de bescher-
ming van het milieu, (2) doeltreffend-
heid tot bescherming van het milieu, (3)
vermindering administratieve lasten
bedrijven en overheid, (4) duidelijkheid
en eenvoud en (5) handhaafbaarheid.
Door het bureau DHV Milieu en

Infrastructuur is binnen het gegeven
MDW-kader vervolgens een onderzoek
uitgevoerd dat heeft geleid tot het rap-
port ’Bedrijven en de Wet milieubeheer;
ervaringen uit het werkveld’ van maart
1995. Mede met gebruikmaking van
deze onderzoeken bracht de genoemde
MDW-werkgroep op 20 juni 1995 zijn
advies uit.

1.1.3. De herziening van de besluiten op
grond van artikel 8.40 Wm en de
MDW-operatie
Het kabinet informeerde bij brief van
10 juli 1995 de Voorzitter van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
over het standpunt dat het naar aanlei-
ding van het rapport van de MDW-
werkgroep van 20 juni 1995 had inge-
nomen (Kamerstukken II 1994/95, 24
036, nr. 6).
Het standpunt van het kabinet terzake
van de besluiten op grond van artikel
8.40 Wm kan aldus worden weergege-
ven:
– Meer inrichtingen onder het bereik
van algemene regels:
De vergunning is voor veel inrichtingen
niet efficiënt. Het betreft hier voorna-
melijk inrichtingen die doorgaans bij
een normale bedrijfsvoering weinig
milieubelasting veroorzaken en waar-
voor een individuele benadering niet
noodzakelijk blijkt. Een adequate
bescherming van het milieu kan ten
aanzien van deze inrichtingen ook wor-
den bereikt door middel van algemene
regels die in de plaats treden van de
vergunning. Het is mogelijk veel meer
inrichtingen dan thans onder het stelsel
van algemene regels te brengen, zo
mogelijk ongeveer 75%.
– Globalisering, bundeling en groter
bereik algemene regels:
De 8.40-besluiten zouden globaler
opgezet moeten worden, waar mogelijk
gebundeld en met een groter bereik.
Waar nodig dienen algemene regels te
worden aangevuld met maatregelen die
recht doen aan plaatselijke omstandig-
heden. Een dergelijke nieuwe opzet van
de algemene regels sluit beter aan bij de
doelstellingen van de Wet milieubeheer
en zal inhoudelijk voor zowel de onder-
nemer als de overheid beter herken-
baar, duidelijk en werkbaar zijn.
– Voorschriften:
De wetgever dient zich te beperken tot
wat strikt noodzakelijk is met het
accent op het aangeven van de doelstel-
lingen in plaats van op de wijze waarop
die kunnen worden bereikt.
Middelvoorschriften kunnen worden
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gebruikt, met name waar bedrijfstakken
behoefte hebben aan zekerheid over de
geschikte methode dan wel uit handha-
vingsoogpunt, maar dienen zo veel
mogelijk een niet-limitatief karakter te
hebben. Doelvoorschriften zijn direct
gerelateerd aan registratieverplichtingen
om te kunnen aantonen dat de gestelde
normen worden gehaald of nageleefd.
Ter voorkoming van ongewenste admi-
nistratieve lasten moet worden aange-
sloten bij bestaande bedrijfsadministra-
ties.
– Flexibilisering:
Globalisering van de algemene regels
noopt in incidentele gevallen wellicht
tot aanvulling of aanscherping daarvan.
In dergelijke incidentele gevallen kan
het instrument van nadere eisen kan
daarvoor dienstig zijn. Variatiebehoefte
of -noodzaak kan zich voordoen bij
milieukwesties van plaatselijke aard,
terwijl maatwerk in de vorm van een
vergunning niet nodig is. Introductie
van op centraal niveau gestelde band-
breedtes of differentiatiemogelijkheden
in de regels bieden eveneens mogelijk-
heden om deze toe te spitsen op de
lokaal-specifieke omstandigheden.
– Meldingen volgens artikel 8.41 Wm:
Een voorstel tot wijziging van de Wet
milieubeheer zal worden bevorderd
waarbij de meldingsplicht op grond van
artikel 8.41 Wm wordt gedifferentieerd
en vereenvoudigd.

1.2. De nieuwe opzet van het besluit

1.2.1 Algemeen
Deze principiële keuze van het kabinet
heeft geleid tot een nieuwe opzet voor
het onderhavige besluit. Het Besluit
textielreinigingsbedrijven milieubeheer
(hierna: het besluit) is het vierde in de
reeks van nieuwe 8.40-besluiten. Het
voorschriftenpakket is beter toeganke-
lijk gemaakt en vereenvoudigd, waarbij
zorgvuldig is gekeken naar de mogelijk-
heden tot reductie van het aantal voor-
schriften. Het besluit beperkt zich tot
wat strikt noodzakelijk is en legt het
accent meer op het aangeven van de
doelstellingen dan op de wijze waarop
die kunnen worden bereikt. De eigen
inbreng en verantwoordelijkheid van de
bedrijven bij de bescherming van het
milieu is zoveel mogelijk centraal
gesteld. Detailvoorschriften voor situ-
aties die niet vaak voorkomen of met
weinig of geen milieurelevantie zijn niet
opgenomen. Het besluit biedt meer
ruimte om de wijze van uitvoering en
toepassing van de voorschriften af te

stemmen op de concrete omstandighe-
den. Daarmee wordt tevens meer
beleidsruimte geboden aan de lokale
overheden, die met de uitvoering en de
handhaving zijn belast.
Onderkend is dat de voorschriften in
incidentele gevallen kunnen nopen tot
concretisering, aanvulling of aanscher-
ping. In het bovenbedoelde kabinets-
standpunt is aangegeven dat het instru-
ment nadere eisen daarvoor dienstig
kan zijn en dat een ruimere mogelijk-
heid tot het stellen van nadere eisen
mogelijkheden biedt om de normering
toe te spitsen op lokaal-specifieke
omstandigheden.
De milieuvoorschriften opgenomen in
de bijlage geven meer concreet het
gewenste beschermingsniveau per
milieu-aspect, waarbij de mate van
diepgang afhankelijk is van de aard van
dat aspect. De inhoudelijke diepgang
neemt toe naarmate voorschriften van-
uit een algemene formulering meer zijn
uitgewerkt in doelvoorschriften en/of
middelvoorschriften. In het besluit is
een aantal mogelijkheden opgenomen
voor nadere besluitvorming door het
bevoegd gezag in de vorm van nadere
eisen. Deze zekere mate van beleidsvrij-
heid is beperkt tot die zaken die rele-
vant worden geacht voor de doelgroep
die het besluit betreft.
In zijn advies aan het kabinet schreef
de Werkgroep Van Dinter dat in de
huidige praktijk de meerwaarde van de
meldingsplicht beperkt of zelfs afwezig
is. Naar zijn oordeel brengt het vol-
doen aan de meldingsplicht en het ver-
werken van de meldingen in verhou-
ding met het nut van de melding hoge
administratieve lasten voor bedrijven en
overheid met zich mee. De werkgroep
was daarom van mening dat de mel-
dingsplicht diende te worden gewijzigd
in die zin dat de NAW-gegevens en de
aanduiding wat voor soort bedrijf het
betreft veelal voldoende zijn. Ook wierp
de werkgroep de vraag op of bij een
dergelijke beperkte melding het publica-
tievereiste (informeren van het publiek)
nog noodzakelijk is.
Hoewel erkend kan worden dat de mel-
ding en de daarbij te verschaffen gege-
vens in juridische zin voor het bevoegd
gezag niet zo’n grote waarde hebben
(het wel of niet van toepassing zijn van
het besluit is immers niet afhankelijk
van de melding maar vloeit voort uit
het besluit zelf), de melding kan wel
van belang zijn voor een de derde-
belanghebbende. Onderkend moet wor-
den dat de derde-belanghebbende for-

meel alleen met behulp van een derge-
lijk document kan nagaan of de inrich-
ting inderdaad onder de werking van
de algemene maatregel van bestuur valt
en of zij overeenkomstig de melding
wordt opgericht of in werking wordt
gebracht: hij immers heeft geen andere
controlerende mogelijkheden of
bevoegdheden. Om die reden bevat het
besluit wel een uitgewerkte regeling van
de gegevens die bij de melding moeten
worden overgelegd. Wel hoeven er bij
de melding minder gegevens te worden
overgelegd.
De zorg voor de handhaving van dit
besluit houdt allereerst in dat het
bevoegde gezag in eerste instantie ver-
antwoordelijk is voor het toezicht op
de naleving van het besluit en voor het
zonodig toepassen van sancties bij
(dreigende) overtreding van dit besluit
of de nadere eisen die op grond van dit
besluit zijn gesteld.
Die verantwoordelijkheid houdt tevens
in dat het bevoegd gezag bepaalt op
welke wijze zij invulling aan deze taak
geeft. Het ligt daarbij in de rede dat
bedrijven die normaal gesproken geen
overlast veroorzaken en voor het overi-
ge geen milieu-relevantie hebben, niet
dan wel minder preventief worden
gecontroleerd. Gestreefd moet worden
naar een verantwoord evenwicht tussen
de inzet voor preventieve handhaving
en de inzet voor repressieve handha-
ving. Op basis van het stellen van prio-
riteiten kan een dergelijk evenwicht
worden gerealiseerd. In overleg met de
Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) zal nog worden bezien hoe het
ontwikkelen van een methodische en
landelijk uniforme benadering mogelijk
is. Met de Inspectie voor de
Milieuhygiëne, het Openbaar Ministerie
en de VNG zal verder worden bekeken
of ten behoeve van de handhaving van
dit besluit een begeleidend document
kan worden opgesteld.

1.2.2 Gedeelde verantwoordelijkheid van
overheid en ondernemer

Verantwoordelijkheid van het bedrijf
In het afgelopen decennium is zowel bij
de overheden als bij het bedrijfsleven
het inzicht gegroeid dat elk bedrijf zelf-
standig verantwoordelijk is voor het
milieu. Ondernemers blijken steeds
meer met voortvarendheid te zoeken
naar adequate procesgeïntegreerde
milieumaatregelen, waarmee zij op kor-
tere of langere termijn ook aanmerkelij-
ke financiële voordelen kunnen beha-

Uit: Staatscourant 1998, nr. 135 / pag. 7 10



len. Deze voordelen doen zich met
name voor in de vorm van verlaagde
productiekosten door het beperken van
het gebruik van grondstoffen en ener-
gie, minder afvalstoffen en een efficiën-
tere verwijdering daarvan.
Het besluit is voor een belangrijk deel

gestoeld op de idee dat de eigen verant-
woordelijkheid van de betrokken
ondernemingen en instellingen meer
nadruk kan krijgen dan onder het oude
Besluit chemische wasserijen milieube-
heer het geval was. Die gedachte ligt
ook ten grondslag aan artikel 1.1a van
de Wet milieubeheer, waarin is vastge-
legd dat de bescherming van het milieu
een verantwoordelijkheid is van een
ieder in onze samenleving.
Ieder, die een bedrijf of instelling wenst
te beginnen of drijft, kan verantwoor-
delijk worden geacht voor de gevolgen
daarvan voor het leefmilieu. Degene die
de inrichting drijft, moet nagaan wat de
mogelijke nadelige milieugevolgen zou-
den kunnen zijn als de inrichting in
werking wordt gebracht of in bedrijf is.
Op hem rust ook de verantwoordelijk-
heid na te gaan op welke wijze deze
gevolgen kunnen worden voorkomen
of, indien dat niet kan, zoveel mogelijk
beperkt. Dat vergt meer dan ’end-of-
pipe technieken’ om uitstoot of verlie-
zen van bijv. stoffen of stank te beper-
ken. Het noopt tot een zorgvuldige
analyse hoe de inrichting en de bedrij-
vigheden daarbinnen zo worden vorm-
gegeven dat de mogelijke nadelige
gevolgen worden voorkomen of zoda-
nig beperkt dat deze zo klein mogelijk
zijn.

Verantwoordelijkheid van de overheid
De geschetste verantwoordelijkheid van
de onderneming neemt niet weg dat in
laatste instantie de overheid het tot
haar verantwoordelijkheid moet reke-
nen het milieu te beschermen. Artikel
21 van de Grondwet bepaalt dat de
zorg van de overheid is gericht op de
bescherming en verbetering van het
leefmilieu. Het benadrukken van de
eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemers moet daarom worden
gezien als een belangrijke mede-verant-
woordelijkheid doch impliceert niet een
overdracht van de uiteindelijke verant-
woordelijkheid van de overheid. Vanuit
haar publieke verantwoordelijkheid
spreekt de overheid onder meer de
bedrijven aan op hun wettelijke verant-
woordelijkheid om het milieu te
beschermen. Met de normstelling, zoals
neergelegd in het besluit, wordt de ver-

antwoordelijkheid van de overheid en
van de bedrijven geconcretiseerd.

De wijze van normstelling
Het besluit bevat tal van concrete voor-
schriften die erop gericht zijn de nadeli-
ge gevolgen die de categorieën van
inrichtingen, waarop het besluit betrek-
king heeft, kunnen veroorzaken, te
voorkomen of zoveel mogelijk te beper-
ken. Soms zijn dit doelvoorschriften,
soms zijn het concrete voorschriften
waaraan voorzieningen, installaties of
activiteiten binnen de inrichting moeten
voldoen. Op weer andere onderdelen
zijn concrete voorschriften geformu-
leerd die handelingen vergen of de han-
delingsvrijheid beperken. In de fase van
de voorbereiding van het besluit is met
inschakeling van uitvoerende en hand-
havende instanties en van de betrokken
branche-organisaties de aandacht
gericht op het formuleren van heldere
(kern)bepalingen die voor een grote
meerderheid van de betrokken catego-
rieën van inrichtingen een adequaat
beschermingsniveau zouden effectueren.
Bij het beoordelen van de vraag welke

maatregelen en voorzieningen noodza-
kelijk zijn om aan betreffende bepalin-
gen te voldoen is onder meer van
belang wat de stand van de kennis of
wetenschap is bij vergelijkbare personen
of bedrijven. Daarbij kan onder meer
gebruik worden gemaakt van algemeen
aanvaarde kennisdocumenten, hand-
boeken, fact-sheets over specifieke
onderwerpen of door de branche ont-
wikkelde milieuzorghandboeken, zoals
dat van de Nederlandse vereniging van
Textielreinigers (NETEX) en van de
Nederlandse Vereniging van
Linnenverhuur- en Wasserijbedrijven
(NVW).
Daarnaast worden in het kader van dit

besluit specifieke informatiebladen uit-
gegeven.

1.2.3 Verbreding reikwijdte en vernieu-
wing

Algemeen
Op 1 maart 1993 trad de Wet milieube-
heer in de plaats van de oude
Hinderwet. De Wm kent een andere
werking en reikwijdte dan de
Hinderwet. De aloude invalshoek van
gevaar, schade en hinder is door de
Wm vervangen door het uitgangspunt
dat een zo groot mogelijke bescherming
van het milieu geboden is. Alle moge-
lijk nadelige gevolgen voor het milieu
moeten daarbij worden betrokken. Het

begrip ’bescherming van het milieu’ van
de Wm omvat, naast de klassieke hier-
voor genoemde Hinderwet-thema’s,
onder meer de zorg voor een doelmati-
ge verwijdering, preventie en hergebruik
van afvalstoffen, de zorg voor een zui-
nig gebruik van energie en grondstof-
fen, en het beperken van de gevolgen
die verband houden met het verkeer
van personen en goederen van en naar
de inrichting. De noodzaak tot het aan-
brengen van deze veranderingen in de
algemene regels voor inrichtingen sloot
in de tijd aan bij een bredere maat-
schappelijk discussie tot herziening van
de wet- en regelgeving.
Overeenkomstig artikel 1.1 Wm zijn bij
de totstandkoming van dit besluit de
aspecten afvalpreventie, energie- en
waterbesparing, grondstoffenextensive-
ring en de het verkeer van personen en
goederen van en naar de inrichting
bezien.
Gebleken is dat het probleem van
grondstoffengebruik, met uitzondering
van het watergebruik, nauwelijks rele-
vant is voor het overgrote deel van de
inrichtingen dat onder het besluit valt.
Die aspecten komen in het besluit dus
niet aan de orde.
Afvalpreventie en energie- en waterbe-
sparing wijken in essentie af van de
meer klassieke milieu-aspecten uit de
Hinderwet. In tegenstelling tot bijvoor-
beeld stank of lawaai leveren tekortko-
mingen of nalatigheden van een bedrijf
ten aanzien van afvalpreventie en ener-
giebesparing geen onmiddellijk bena-
deelden op. Het gaat om de bescher-
ming van het milieu in ruime zin
zonder dat direct een directe relatie kan
worden gelegd met de (woon)omgeving.
Juist vanwege dat bijzondere karakter
is het wenselijk en mogelijk voorschrif-
ten op te nemen die meer ruimte bieden
voor specifieke invulling naar omstan-
digheden, mogelijkheden of anderszins.

Energiebesparing
Overwogen is op welke wijze het aspect
van energiegebruik in het besluit vorm
zou kunnen krijgen. Het huidige
beleidskader voor het Rijk inzake ener-
giebesparing is in belangrijke mate
gebaseerd op stimulering van energiebe-
sparing door middel van andere instru-
menten dan directe regulering. Daarbij
kan worden gewezen op de meerjaren-
afspraken die voor de natwasbedrijven
zijn gemaakt, het NOVEM-programma
voor de lichte industrie en de introduc-
tie van energiediensten. Deze instru-
menten gaan uit van een grote verant-
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woordelijkheid van het bedrijfsleven
zelf. Daarnaast krijgt de energiebespa-
ring gestalte in thema’s als duurzaam
bouwen en de ontwikkeling van energ-
ieprestatie-normen. Recent is ook de
zogenaamde regulerende energiebelas-
ting (REB) van kracht geworden. In
het licht van deze benadering en ter
voorkoming van overregulering is de
regeling van de energiebesparing in dit
besluit terughoudend opgezet. De
energieparagraaf richt zich op die tex-
tielreinigingsbedrijven die een relatief
groot energieverbruik kennen.
Van middelvoorschriften is afgezien
omdat een dergelijke keuze tot een
complex en gedetailleerd en daarmee
moeilijk uitvoerbaar pakket aan voor-
schriften zou hebben geleid. Niet alle
denkbaar voor te schrijven voorzienin-
gen liggen immers in alle gevallen voor
de hand. Bovendien sluiten de verplich-
tingen slechts in geringe mate aan bij
’natuurlijke veranderingsmomenten’,
zoals een renovatie, verbouwing of een
vervangingsinvestering. Ook bestaat bij
middelvoorschriften geen mogelijkheid
voor het bedrijf om op een andere dan
de voorgeschreven wijze zuinig met
energie om te gaan. Dit kan er zelfs toe
leiden dat bepaalde alternatieve moge-
lijkheden met een gelijkwaardig effect
niet kunnen worden gerealiseerd.
Doelvoorschriften bleken eveneens niet
mogelijk, gelet op de zeer uiteenlopende
bedrijfssituaties. Daarom is gekozen
voor een regeling die uitgaat van de
eigen verantwoordelijkheid van de
betrokken inrichtingen. Een inrichting
die meer dan de in dit besluit aangege-
ven hoeveelheid energie verbruikt moet
op verzoek van het bevoegd gezag aan-
geven welke maatregelen of voorzienin-
gen zijn of zullen worden getroffen
welke ertoe bijdragen dat binnen de
inrichting een zo zuinig mogelijk
gebruik van energie wordt gemaakt.
Het bedrijf bepaalt in beginsel zelf op
welke wijze aan het voorschrift zal wor-
den voldaan. Indien het bevoegd gezag
van oordeel is dat aan het voorschrift
niet is voldaan, kan het op dat punt
een nadere eis stellen.
Informatie over mogelijke concrete
maatregelen en de stand der techniek
zal zijn verzameld in een informatieblad
van het informatiecentrum
Milieuvergunningen (infoMil).
Opgemerkt wordt dat in het
Bouwbesluit, gebaseerd op de
Woningwet, de energiezuinigheid van
gebouwen ook als uitgangspunt is
gehanteerd. De voorschriften in dat

kader zijn gegeven op basis van levens-
duur, kosten en milieu-aspecten. Bij de
besluitvorming tot het stellen van nade-
re eisen ten aanzien van voorzieningen
aan gebouwen zal het gaan om voorzie-
ningen die niet worden gedekt door het
Bouwbesluit en die kunnen worden
aangebracht zonder dat een bouwver-
gunning is vereist.
Tenslotte valt te vermelden dat op
grond van de Wet energiebesparing toe-
stellen (W.E.T.) in het belang van de
energiebesparing regels gesteld kunnen
worden met betrekking tot toestellen en
installaties. Zo zijn er ter toepassing
van EU-richtlijnen onder meer eisen
gesteld ten aanzien van het energiege-
bruik van cv-ketels. Dergelijke eisen
gelden algemeen, onafhankelijk van de
plaats van het toestel of de installatie.
Met betrekking tot toestellen/installa-
ties waarvoor op grond van de W.E.T.
voorschriften zijn gegeven kunnen geen
nadere eisen worden vastgesteld op
grond van dit besluit.

Waterbesparing
Tevens is nagegaan op welke wijze het
aspect van het watergebruik als onder-
deel van het bredere beleid van het
beperken van het grondstoffengebruik,
in het besluit vorm zou kunnen krijgen.
Tot op heden gaat het Rijk uit van een
grote eigen verantwoordelijkheid van
de bedrijven en instellingen. In het licht
van deze benadering en ter voorkoming
van overregulering is de regeling van de
waterbesparing in dit besluit terughou-
dend opgezet. De waterbesparingspara-
graaf richt zich op die inrichtingen die
een relatief groot waterverbruik ken-
nen.
Ook bij dit onderdeel is van middel-
voorschriften afgezien omdat een derge-
lijke keuze tot een complex en gedetail-
leerd en daarmee moeilijk uitvoerbaar
pakket aan voorschriften zou hebben
geleid. De argumenten, die hierboven
zijn aangedragen bij het energiebeleid,
gelden ook ten aanzien van dit aspect.
Doelvoorschriften bleken eveneens niet
mogelijk, gelet op de zeer uiteenlopende
situaties. Daarom is gekozen voor een
regeling die uitgaat van de eigen ver-
antwoordelijkheid van de betrokken
inrichtingen. Een inrichting, die meer
dan de in dit besluit aangegeven hoe-
veelheid water verbruikt moet op ver-
zoek van het bevoegd gezag aangeven
welke maatregelen of voorzieningen
zijn of zullen worden getroffen welke
ertoe bijdragen dat binnen de inrichting

een zo zuinig mogelijk gebruik van
water wordt gemaakt.
Het bedrijf bepaalt in beginsel zelf op
welke wijze aan het voorschrift zal wor-
den voldaan. Indien het bevoegd gezag
van oordeel is dat aan het voorschrift
niet is voldaan, kan het op dat punt
een nadere eis stellen.
Informatie over mogelijke concrete
maatregelen en de stand der techniek
zal zijn verzameld in een informatieblad
van het informatiecentrum
Milieuvergunningen (infoMil).

Afvalstoffen (afvalpreventie en afval-
scheiding)
In het Nationaal Milieubeleidsplan zijn
doelstellingen geformuleerd voor het
realiseren van een belangrijke reductie
van de hoeveelheid afvalstoffen en voor
het hergebruik en/of nuttige toepassing.
Om voor afvalpreventie hiervoor de

juiste condities te creëren is het
’Actieprogramma afvalpreventie bij
bedrijfsmatige activiteiten’ uitgevoerd,
dat zowel betrekking heeft op regule-
rende als stimulerende instrumenten. In
het kader van het actieprogramma is
onderzoek gedaan naar de mogelijkhe-
den tot het opnemen van regels voor
afvalpreventie in 8.40-besluiten. Het
afvalpreventiepotentieel binnen de
bedrijfstakken waarop het besluit van
toepassing is, is vastgesteld aan de
hand van de volgende criteria:
– hoeveelheid afval in de branche;
– soort afval: belangrijkste afvalstro-
men zijn verpakkingsafval en produc-
tafval; in diverse branches komen ook
gevaarlijke afvalstoffen vrij;
– informatie over preventietechnieken
en preventie-opties.
Onder afvalpreventie wordt hier ver-
staan: ’het voorkomen of beperken van
het ontstaan van afval door reductie
aan de bron, door intern hergebruik of
door de vermindering van de totale
milieuschadelijkheid daarvan.’
Middelvoorschriften bleken onhaalbaar
in verband met het brede scala aan
technische mogelijkheden voor afval-
preventie bij individuele bedrijven.
Daarnaast bleek dat dergelijke voor-
schriften zodanig gedetailleerd zouden
worden dat zij de realisatie van bepaal-
de ontwikkelingen zouden kunnen gaan
belemmeren. Daarom is ten aanzien
van afvalpreventie gekozen voor een
open normering.
Welke maatregelen redelijkerwijs kun-
nen worden gevergd, wordt bepaald
door de stand van de techniek en door
de technische en financiële mogelijkhe-
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den van het betreffende bedrijf.
Informatie over toepasbare maatregelen
en technieken gericht op afvalpreventie
zijn in ruime mate voorhanden bij
overkoepelende branche- en bedrijfsor-
ganisaties en zullen zijn verzameld in
een informatieblad van het informatie-
centrum Milieuvergunningen (infoMil).

De gevolgen van het verkeer van perso-
nen en goederen van en naar de inrich-
ting
Bij de totstandkoming van het besluit
zijn de gevolgen betrokken die verband
houden met het verkeer van personen
of goederen van en naar de inrichting.
Problemen en overlast voortkomend uit
de verkeersstroom verbonden aan een
inrichting, hangen sterk samen met de
specifieke situering van die inrichting in
zijn omgeving. Potentiële hinder door
vervoersbewegingen dienen dan ook in
eerste instantie te worden behandeld in
het kader van de ruimtelijke ordening,
gemeentelijke verkeers- en vervoers-
plannen of het hoofdstuk VI
Verkeerslawaai, van de Wet geluidhin-
der. Indien een inrichting is gevestigd
aan of in de nabijheid van verkeersa-
ders zal het verkeer van en naar de
inrichting al snel opgaan in het algeme-
ne verkeersbeeld en weinig effect heb-
ben op de heersende geluidbelasting en
luchtverontreiniging. Dit zal veranderen
naar mate de omgeving minder stede-
lijk is en verkeersintensiteiten lager zijn.
De hinder die wordt ondervonden is
sterk afhankelijk van de situering van
de inrichting en het karakter van de
omgeving.
De lokatie-afhankelijkheid stond eraan
in de weg om specifieke middel- of
doelvoorschriften in het besluit op te
nemen met betrekking tot het voorko-
men van de gevolgen van het verkeer
van personen of goederen van en naar
de inrichting. Wel kunnen meer algeme-
ne voorschriften - zoals op het gebied
van geluid - van toepassing zijn op het
verkeer van en naar de inrichting.
Voorts kan het bevoegde gezag in knel-
lende situaties, waarbij de zorg voor
het milieu nadrukkelijk in het geding is,
eventueel nadere eisen stellen met
betrekking tot het verkeer van personen
en goederen van en naar de inrichting.
De wijze waarop de geluidhinder daar-
van moet worden benaderd en beoor-
deeld dient in overeenstemming plaats
te vinden met de wijze waarop het ver-
keersgeluid van verkeer wordt vastge-
steld in het kader van de Wet geluid-
hinder. Daarbij kan de circulaire van

29 februari 1996 van de Minister van
VROM, getiteld ’Geluidhinder veroor-
zaakt door het wegverkeer van en naar
de inrichting; beoordeling in het kader
van de vergunningverlening op basis
van de Wet milieubeheer’ (Kenmerk
MBG 96006131, Stcrt. 1996, nr. 44),
tevens als hulpmiddel dienen.
Onderzocht zal worden hoe een directe
manier van normstelling in voorschrif-
ten, aangaande deze vorm van indirecte
hinder, zou kunnen worden geformu-
leerd.

Indirecte lozing van afvalwater
De zorg voor de doelmatige verwijde-
ring van afvalstoffen (daaronder valt
ook de afvoer van afvalwater via het
openbaar riool) vormt een onderdeel
van de bescherming van het milieu.
Indirecte lozingen, d.w.z. lozingen op
het riool, kunnen nadelige gevolgen
voor het milieu veroorzaken onder
meer door het in het milieu geraken
van verontreinigende stoffen. Dit kan
ten gevolge van overstorten vanuit
hemelwaterriolen als een gescheiden
stelsel aanwezig is en ten gevolge van
lozingen van afvalwater van rioolwater-
zuiveringsinrichtingen voor zover daar-
uit de verontreinigende stoffen niet vol-
ledig zijn verwijderd. De lozingen via
het openbaar riool kunnen verder nade-
lige gevolgen voor het milieu hebben,
indien deze de doelmatige werking van
de riolering of het zuiveringstechnisch
werk belemmeren, bijvoorbeeld door
aantasting van de riolering of de daar-
bij behorende apparatuur. Ook veront-
reinigende stoffen in rioolslib en zuive-
ringsslib hebben bij de verwijdering
daarvan nadelige gevolgen voor het
milieu.
Tot 1 maart 1996 kreeg de aanpak
voor indirecte lozingen die niet zijn
aangewezen op grond van de Wet ver-
ontreiniging oppervlaktewater (Wvo),
gestalte via de gemeentelijke lozingsver-
ordeningen. Vanaf de genoemde datum
zijn de Wm en de Wvo zo aangepast,
dat alle milieu-aspecten van indirecte
lozingen – voor zover het niet gaat om
indirecte lozingen die zijn aangewezen
op grond van artikel 1, tweede lid,
Wvo – in milieuvergunningen of bij
algemene regels op grond van de Wm
worden geregeld. Op die datum werden
de op dat moment bestaande 8.40-
besluiten aangevuld met lozingsvoor-
schriften.
In het onderhavige besluit is die rege-
ling in belangrijke mate overgenomen.

1.2.4 Nadere eisen
Artikel 8.42 Wm biedt de mogelijkheid
in een 8.40-besluit de verplichting op te
leggen te voldoen aan nadere eisen van
een bestuursorgaan met betrekking tot
daarbij aan te geven onderwerpen.
Door het stellen van nadere eisen kun-
nen de betreffende voorschriften wor-
den toegesneden op concrete gevallen.
Artikel 5 van het besluit biedt aan het
bevoegd gezag de mogelijkheid tot het
stellen van nadere eisen. In de fase van
de voorbereiding van het onderhavige
besluit is van verschillende zijden een
zekere bezorgdheid uitgesproken over
de wijze waarop en de mogelijke mate
waarin de bevoegde gezagsorganen van
de mogelijkheid tot het stellen van
nadere eisen gebruik zullen gaan
maken.
De figuur van nadere eisen is niet
nieuw. Ook in tot op heden geldende
8.40-besluiten is op diverse plaatsen de
mogelijkheid gecreëerd dat het bevoegd
gezag nadere eisen stelt. Van de moge-
lijkheden tot het stellen van nadere
eisen wordt in de huidige praktijk niet
veelvuldig gebruik gemaakt. Nadere
eisen worden kennelijk terughoudend
en afgewogen toegepast in die situaties
waarbij lokale omstandigheden een spe-
cifieke benadering noodzakelijk maken.
Het komt zelden voor dat een nadere
eis wordt gesteld zonder voorafgaand
overleg met degene die de inrichting
drijft. In de praktijk blijkt dat in de
meeste gevallen in goed overleg tussen
het bedrijf en het lokale gezag eventu-
ele onduidelijkheden worden weggeno-
men over de wijze waarop de regelge-
ving in het concrete geval moet worden
nageleefd of welke activiteiten of voor-
zieningen kunnen bijdragen tot een
juiste bescherming van het milieu. Dan
kan ook van het stellen van een forme-
le nadere eis worden afgezien.
De inhoudelijke en procedurele eisen
die ons recht aan de beschikking, hou-
dende nadere eisen, stelt dragen ertoe
bij dat de bevoegde instanties niet
anders dan weloverwogen daartoe over-
gaan. De nadere eis is een ambtshalve
beschikking, die niet kan worden geno-
men dan nadat het bevoegd gezag zorg-
vuldig zich een beeld heeft gevormd
van de relevante feiten en de betrokken
belangen. Daarbij zijn niet alleen de
milieubelangen en de belangen van der-
den-belanghebbenden aan de orde maar
ook de bedrijfseconomische belangen.
Er moet een duidelijke en redelijke ver-
houding zijn tussen het met de nadere
eis beoogde doel en de kosten of
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inspanningen die het bedrijf moet
maken om aan de eis te kunnen vol-
doen. Nadere eisen kunnen in zijn alge-
meenheid niet zo ver gaan dat daar-
door een bedrijf - in vergelijking met
soortgelijke bedrijven of (internationa-
le) ondernemingen uit dezelfde bedrijf-
stak overmatig hoge kosten zou moeten
maken om aan deze eisen te kunnen
voldoen.
In het bijzondere geval dat tot een
nadere eis wordt besloten, kan het
voorstel daartoe aan het bedrijf ken-
baar worden gemaakt. Het bedrijf
wordt dan in de gelegenheid gesteld
zijn zienswijze over het voornemen naar
voren te brengen. De beschikking,
bevattende een nadere eis, moeten wor-
den gemotiveerd overeenkomstig de
eisen die de Algemene wet bestuurs-
recht daaraan stelt.
De mogelijke angst dat de nadere eisen,
zoals in dit besluit geregeld, tot een
soort ’verkapte vergunning’ zouden lei-
den, is op grond van het bovenstaande
ongegrond. Overigens zal de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer de ontwikke-
ling op dit punt in overleg met het
bedrijfsleven en de VNG monitoren en
evalueren.

1.3 Relatie met andere beleidsterreinen

1.3.1 Algemeen
Bij de opzet van dit besluit is getracht
geen aspecten te regelen die reeds in
andere kaders worden gereguleerd.

1.3.2 Ruimtelijke ordening
Er is een sterke verwantschap tussen
milieubeleid en ruimtelijk beleid. Het
bestemmingsplan is op gemeentelijk
niveau het afstemmingskader tussen
beide beleidsvelden. Een optimaal
samenspel tussen milieu en ruimtelijke
ordening zou moeten leiden tot een
juiste afweging van milieubelastende en
milieugevoelige bestemmingen, die ver-
volgens wordt vastgelegd in bestemmin-
gen en (gebruiks)voorschriften. Deze
zijn vanwege hun normerend karakter
bindend voor een ieder en dienen
tevens als toetsingskader bij bouw- en
aanlegvergunningen.
Bestemmingsplannen kunnen normen
bevatten ter bescherming van het milieu
zoals vestigingsnormen en collectieve
normen (geluidzones, veiligheidszones
etc.). Op grond daarvan kan de toelaat-
baarheid van individuele bedrijven bin-
nen het bestemmingsplankader worden
beoordeeld. Een goed ruimtelijke orde-

ningsbeleid kan diverse milieugebonden
knelpunten van inrichtingen voorko-
men.
Met het onderhavige besluit kunnen de
gevolgen van een onjuist gebleken vesti-
gingsbeleid niet in alle gevallen worden
gecorrigeerd. Ten aanzien van de relatie
tussen milieu en ruimtelijke ordening
zijn de volgende uitgangspunten gehan-
teerd:
a. De ruimtelijke ordening is het pri-
maire kader om vestiging van (milieu-
belastende) activiteiten te kanaliseren.
Het bestemmingsplan fungeert als pri-
maire beslissingsgrondslag om de vesti-
ging van bedrijven te reguleren. Het
besluit gaat uit van een zorgvuldig
gemeentelijke planologische afwegings-
proces en vestigingsbeleid. Een milieu-
toets in een vroeg stadium kan milieu-
problemen tijdig signaleren en
toekomstige knelpunten voorkomen. In
het kader van deze MDW-operatie
wordt getracht een dergelijke milieu-
toets, als hulpmiddel voor de gemeente-
lijke overheid, vorm te geven.
b. De situering van een bedrijf is geen
criterium geweest bij de uitsluitings-
gronden met betrekking tot de toepas-
selijkheid van het besluit, tenzij er een
aantoonbaar milieuprobleem of risico
voor de omgeving mee gemoeid is.
Voor de verschillende besluiten zal
afgewogen worden in hoeverre dit uit-
gangspunt leidt tot het opnemen van
een situeringscriterium in de werkings-
sfeer.
c. Het besluit biedt de ruimte om in te
spelen op lokale situaties. Het gaat bij
geluid zowel om een aanscherpende als
om een verruimende mogelijkheid ten
opzichte van de standaard-norm. De
noodzaak tot toepassing is afhankelijk
van de aard en kenmerken van omge-
ving van een inrichting.
Bij deze uitgangspunten moet worden
opgemerkt dat de handhaving van het
geschetste juridische kader uiteindelijk
bepalend zal zijn voor de vraag of de
stelsels van de ruimtelijke ordening en
van milieu op deze wijze naadloos op
elkaar aansluiten.

1.3.3 Bouwvergunning en Bouwbesluit
In het Bouwbesluit op grond van de
Woningwet zijn vier uitgangspunten
gehanteerd: veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid en energiezuinigheid. De
voorschriften zijn gegeven op basis van
levensduur, kosten en milieu-aspecten.
Daarnaast dient de gemeenteraad nog
een bouwverordening vast te stellen,
waarin met name de brandveiligheid

(brandwerende en blusvoorzieningen)
binnen gebouwen wordt gegarandeerd.
Bij het verlenen van de bouwvergun-
ning bij nieuwbouw wordt getoetst aan
het Bouwbesluit en de bouwverorde-
ning. Dat geldt ook voor bestaande
bouw. Afwijking moet worden vastge-
steld door controle. Door middel van
een aanschrijving kan het treffen van
voorzieningen tot nieuwbouwniveau
worden afgedwongen.
In de 8.40-besluiten, waarvoor het
onderhavige besluit in de plaats treedt,
zijn diverse voorschriften opgenomen
die betrekking hebben op bouwkundige
scheidingsconstructies, brandwerend-
heid, ventilatie van ruimten etcetera.
Veelal bleek er sprake van overlap met
de eisen die voortvloeien uit het
Bouwbesluit en de bouwverordening.
Bij de totstandkoming van het onder-
havige besluit is gekozen voor een meer
zuivere afbakening tussen milieu- en
bouwvoorschriften. Voorschriften die
betrekking hebben op bouwtechnische
elementen van een inrichting, zijn
zoveel mogelijk gemeden. Omdat niet
uitgesloten is dat er in sommige geval-
len behoefte bestaat aan het alsnog stel-
len van bouwkundige voorschriften die
strekken ter bescherming van het
milieu, biedt het besluit de mogelijkheid
hiertoe door middel van een nadere eis.

1.3.4 Verordenende bevoegdheid provin-
cies en gemeenten

Provinciale milieuverordening
Artikel 1.2 Wm regelt de provinciale
milieuverordening (PMV). De verorde-
ning is het kader voor tal van onder-
werpen waarvan is geoordeeld dat deze
beter op provinciaal niveau kunnen
worden geregeld. Naast het aanwijzen
van bijzondere gebieden is in hoofdstuk
10 van de Wm vastgelegd dat zaken
met betrekking tot de verwijdering van
afvalstoffen op provinciaal niveau gere-
geld kunnen worden. In AOO-verband
zijn de overheden met elkaar overeen-
gekomen dat regels voor het bewaren
en het ontdoen van afvalstoffen in de
amvb zullen worden opgenomen. Voor
het overige blijft de PMV van toepas-
sing.

Gemeentelijke verordening
Artikel 121 van de Gemeentewet biedt
de gemeenten een verordenende
bevoegdheid zolang deze niet in strijd is
of komt met een hogere wettelijke rege-
ling. In verband hiermee kan zich de
vraag voordoen of gemeenten de
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bevoegdheid hebben bij Algemene
plaatselijke verordening (APV) voorzie-
ningen te treffen die bepaalde vormen
van nadelige gevolgen, veroorzaakt
door inrichtingen, (bijv. hinder) regule-
ren. Ten aanzien daarvan kan het vol-
gende worden opgemerkt.
Bepaalde vormen van milieugevolgen,
zoals geluid, zijn sterk afhankelijk van
de specifieke situering van een inrich-
ting in zijn omgeving. Dit kan aanlei-
ding zijn voor een lokatiespecifieke
benadering. Voor dit besluit is er geen
aanleiding voor het opnemen van een
gebiedsgerichte benadering.

1.3.5 Regels vanuit nutsbedrijf
De levering van gas, water en licht en
de daarvoor gebruikte installaties door
nutsbedrijven, alsmede de daarvoor in
inrichtingen in gebruik zijnde toestellen
en voorzieningen, moeten voldoen aan
diverse specifieke normen (NEN,
KOMO) en (periodieke) keuringen
door erkende installateurs. De levering
en het gebruik is vanwege veiligheids-
en gezondheidsredenen met grote waar-
borgen omgeven. De verwijzing naar
deze normen vereist bij controle een
zeer specifieke kennis, deskundigheid en
ervaring. Bij de nutsbedrijven en de
erkende installateurs is deze aanwezig.
In de thans van kracht zijnde 8.40-
besluiten zijn doorgaans voorschriften
opgenomen die betrekking hebben op
het gebruik van toestellen en installaties
voor gas, water en licht. In veel geval-
len is er sprake van een overlap met de
eisen van de nutsbedrijven. In specifie-
ke situaties kunnen de eisen van nuts-
bedrijven en voorschriften krachtens de
8.40-besluiten zelfs conflicteren. Bij de
opzet van het onderhavige besluit is
gekozen voor een meer zuivere afbake-
ning tussen milieuvoorschriften en
bepalingen van de nutsbedrijven.
Voorschriften die betrekking hebben op
het gebruik van toestellen en installaties
voor gas, water en licht, zijn zoveel
mogelijk vermeden. Deze aspecten val-
len reeds onder de leverings- en veilig-
heidsvoorschriften van de nutsbedrij-
ven. Waar uit een oogpunt van de
bescherming van het milieu dat nood-
zakelijk is geoordeeld, is de mogelijk-
heid geopend om een nadere eis te stel-
len.

1.3.6 Specifieke algemene regels
In dit besluit zijn geen onderwerpen
opgenomen, waarvoor reeds op basis
van besluiten krachtens artikel 8.44
Wm regels zijn gesteld. Deze regels

bestaan zelfstandig naast, en zijn addi-
tioneel aan dit besluit. In de oorspron-
kelijke 8.40-besluiten waren diverse
richtlijnen zoals die van de Commissie
voor Preventie van Rampen (CPR) uit-
gewerkt in diverse voorschriften. De
grotere reikwijdte van het onderhavige
besluit bewerkstelligt dat het aantal
gevallen, waarin deze onderwerpen niet
van toepassing zullen zijn, toeneemt.
Daarom is ervoor gekozen deze richtlij-
nen niet in het besluit uit te werken
doch deze van toepassing te verklaren.

1.3.7 Handhaving
In gevolge artikel 18.2, eerste lid, onder
a, Wm is het bestuursorgaan waaraan
de melding als bedoeld in artikel 6 van
dit besluit wordt gericht het bestuursor-
gaan dat heeft zorg te dragen voor de
bestuurlijke handhaving van hetgeen bij
of krachtens dit besluit is gesteld.
Gezien onder meer de aard van de acti-
viteiten waarop dit besluit van toepas-
sing is, zullen in nagenoeg alle gevallen
burgemeester en wethouders van de
gemeente waarin de inrichting zich
bevindt het bevoegde gezag zijn voor
de bestuurlijke handhaving van dit
besluit.
De zorg voor de handhaving van dit
besluit houdt allereerst in dat het
bevoegde gezag in eerste instantie ver-
antwoordelijk is voor het toezicht op
de naleving van het besluit. De zorg
voor de bestuurlijke handhaving omvat
voorts de plicht voor het bevoegde
gezag om gegevens die van belang zijn
met het oog op de uitoefening van de
bestuurlijke handhaving te verzamelen
en te registeren. Dit volgt uit artikel 18,
eerste lid, onder b, Wm.
Op basis van het genoemde artikel

18.2, eerste lid, onder a, Wm is het
betreffende bestuursorgaan overigens
niet alleen belast met de bestuurlijke
handhaving van dit besluit en eventuele
nadere eisen die op grond van dit
besluit zijn gesteld, maar ook met de
bestuurlijke handhaving van andere
regels die met betrekking tot de inrich-
ting zijn gesteld. Het gaat dan om
regels ingevolge de Wet milieubeheer en
andere regelgeving voor zover artikel
18.2, eerste lid onder a, op die bepalin-
gen van toepassing is verklaard. Dat
laatste heeft plaatsgevonden ten aan-
zien van de Wet bodembescherming, de
Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet
inzake de luchtverontreiniging en de
Wet geluidhinder en hetgeen krachtens
deze wetten zijn gesteld. Voor zover
deze wetten en besluiten die hierop zijn

gebaseerd derhalve regels bevatten met
betrekking tot inrichtingen heeft het
bevoegde gezag de zorg voor de
bestuurlijke handhaving. Het betreft
hier regels die zien op de milieubelas-
ting die kan ontstaan bij het vervaardi-
gen, invoeren, opslaan etc. van produk-
ten of toestellen. Regels waarbij aan de
samenstelling of eigenschappen van een
produkt of toestel eisen worden gesteld,
zijn geen regels die met betrekking tot
de inrichting zijn gesteld. Het inrichtin-
genregime biedt niet de mogelijkheid
om zulke eisen te stellen.
Naast een bestuurlijke aanpak kan ook
via het strafrecht worden opgetreden
ingeval van overtreding van dit besluit
en de voorschriften die hierop zijn
gebaseerd. De grondslag hiervoor ligt
in de Wet op de economische delicten
(WED). Zie artikel 1a, onder 1° en 2°,
van de WED. Indien er een reële keuze-
mogelijkheid bestaat tussen een
bestuursrechtelijke en een strafrechtelij-
ke aanpak zal per individueel geval in
overleg tussen de betrokken instanties
moeten worden besloten welke aanpak
het meest aangewezen is.

1.4. Toetsing van het ontwerp-besluit

1.4.1. Algemeen
In het kader van het project MDW zijn
afspraken gemaakt ten aanzien van de
wijze waarop in de toelichting bij regel-
geving een analyse wordt opgenomen
van de effecten van de regelgeving voor
de bedrijven, voor het milieu en voor
de handhaving en uitvoering. Deze
paragraaf strekt daartoe.

1.4.2. Effecten voor het bedrijfsleven

Aantal inrichtingen waarop het besluit
van toepassing zal zijn
Niet alle inrichtingen in de onderschei-
den categorieën komen te vallen onder
het bereik van het besluit. Artikel 3 van
het besluit beperkt de reikwijdte.
Bedrijven die voldoen aan de in dit lid
genoemde nadere specifieke kenmerken,
zijn vergunningplichtig.
Het totaal aantal inrichtingen dat tot
de sector textielreinigingsbedrijven
behoort kan worden geschat op een
kleine 900 bedrijven.
Vooralsnog kan worden gesteld dat
vrijwel alle bedrijven van de bovenge-
noemde inrichtingen moeten worden
aangemerkt als inrichting in de zin van
de Wm en dus ook vallen onder het
bereik van de Wm. Zouden er geen
besluiten op grond van artikel 8.40 Wm
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voor bedrijven uit deze sectoren gelden,
dan zouden op basis van de bovenge-
noemde raming ongeveer 900 inrichtin-
gen vergunningplichtig zijn.
Het thans ingetrokken Besluit chemi-
sche wasserijen milieubeheer geldt bij
benadering voor 500 inrichtingen.
Hieruit kan worden afgeleid dat voor
het moment van inwerkingtreding van
het onderhavige besluit naar benade-
ring 400 inrichtingen uit de genoemde
bedrijfssector formeel een Wm-vergun-
ning nodig heeft.
Bij de inwerkingtreding van het besluit
zullen naar verwachting:
– circa 550 bedrijven waar met oplos-
middelen wordt gereinigd (stomerijen,
warme winkels),
– circa 150 (nat)wasserijen en linnen-
verhuurbedrijven, en
– maximaal 150 wassalons
onder het besluit vallen en derhalve
geen vergunning krachtens de Wm
nodig hebben. Dat is een stijging van
voorheen 500 tot ongeveer 850 op het
moment van de inwerkingtreding van
het besluit. Zo’n 50 bedrijven behouden
de vergunningplicht.

Aard en omvang van de kosten en baten
van het besluit

a. Structurele en eenmalige effecten
Zonder vergunning is het verboden een
inrichting op te richten, in werking te
hebben of een wijziging in de aard of
de werkzaamheden aan te brengen. Het
vervallen van de vergunningplicht is
een structureel effect voor alle inrichtin-
gen waarop het besluit van toepassing
is. Het betreft niet alleen oprichtings-
vergunningen doch ook wijzigingsver-
gunningen.
Het is niet bekend hoe hoog de totale
kosten van de vergunningverlening
jaarlijks zijn voor de bedrijven, die val-
len onder het bereik van het besluit. De
aard en omvang van de inrichtingen
lopen sterk uiteen. Een grove bereke-
ning kan evenwel enig zicht op de
financiële effecten geven. De kosten die
een gemiddelde inrichting kwijt is aan
een Wm-vergunningprocedure liggen
tussen de f 2000,- en 20.000,-. In die
kosten zijn opgenomen de op geld
waardeerbare inzet van het bedrijf
(loonkosten), externe adviseurs en out
of pocket-kosten.
Zou worden aangenomen dat gemid-
deld eens per 10 jaar een dergelijke
procedure moet worden doorlopen
(oprichtings- en wijzigingsvergunnin-
gen) en dat deze gemiddeld f 10.000,-

kost, dan zou voor de betreffende sec-
tor het totaal aan jaarlijkse procedure-
kosten zonder dit besluit gesteld kun-
nen worden op ongeveer f 400.000 (400
inrichtingen x 10% x f 10.000,-). In de
situatie onder dit besluit lopen die kos-
ten terug tot circa f 50.000,- (50 x 10%
x 10.000).
Het meldingensysteem is veel minder
kostbaar dan het vergunningensysteem.
De kosten voor een bedrijf voor het
doen van een melding op grond van de
oude 8.40-besluiten worden op basis
van een steekproef gemiddeld gesteld
op f 500,- tot 2.500,- per melding. In
die kosten zijn opgenomen de op geld
waardeerbare inzet van het bedrijf
(loonkosten), externe adviseurs en out
of pocket-kosten. In de situatie zonder
dit besluit bedragen de meldingskosten
circa f 75.000,- (500 x 10% x f 1.500,-).
De kosten voor het doen van de ver-
eenvoudigde melding (een kort briefje),
die in het onderhavige besluit is voor-
zien, zijn minimaal. Naar schatting
beloopt de op geld waardeerbare moei-
te voor het doen van de nieuwe mel-
ding f 10,- tot 50,-. Kosten die de sec-
tor zal maken voor het doen van
meldingen volgens dit besluit, wordt op
jaarbasis geschat op f 2.550,-
(850 x 10% x f 30,-).
Samengevat bedragen de kosten op
jaarbasis:
– zonder dit besluit f 475.000,-;
– met het inwerking zijn van dit besluit
f 50.000,-.
Een besparing wordt bereikt van ruim

f 400.000,-.
Aangetekend wordt dat bestaande
bedrijven die reeds in bezit zijn van een
vergunning op het moment dat dit
besluit op de inrichting van toepassing
wordt, niet genoodzaakt zijn zich te
melden bij het bevoegd gezag.

b. Rechten
Met het in werking treden van het
besluit vervalt de verplichting tot het
aanvragen van vergunningen op grond
van hoofdstuk 8 van de Wet milieube-
heer. Het bedrijf of de instelling is
slechts gehouden de oprichting of de
wijziging van de inrichting aan het
bevoegd te melden. Het bevoegd gezag
kan geen rechten in rekening brengen
voor dergelijke meldingen.
Voor alle beschikkingen krachtens de
Wet milieubeheer kunnen vanaf 1-1-
1998 geen rechten meer in rekening
worden gebracht (Wet van 18 december
1997, houdende wijziging van enkele
belastingwetten c.a. (Belastingplan

1998, Stb. 1997, 730)). De derving bij
gemeenten en provincies van opbreng-
sten uit de milieuleges wordt gecompen-
seerd door centrale financiering via het
Gemeentefonds en het Provinciefonds.
Over 1998 vindt een compensatie plaats
op basis van de inkomsten van de afge-
lopen drie jaren. Ter bepaling van de
hoogte van de compensatie in 1998
wordt het gemiddelde bedrag genomen
van de twee jaren waarin de inkomsten
het hoogst zijn. De verdeling van de
middelen in het Gemeentefonds en het
Provinciefonds zal vooralsnog gebeuren
via een integratie-uitkering. Voor de
periode na 1998 zal, in overleg met de
VNG en het IPO, worden bezien op
welke wijze inpassing in het
Gemeentefonds en het Provinciefonds
zal geschieden.
Verwacht mag worden dat de compen-
satie structureel een toereikend niveau
heeft. De meeste bedrijven beschikken
inmiddels over een geactualiseerde Wet
milieubeheer-vergunning. Dit betekent
dat de kosten en de gederfde opbreng-
sten voor de lokale overheden, in de
toekomst waarschijnlijk een neerwaart-
se tendens zullen laten zien. Deze ten-
dens zal worden versterkt doordat als
gevolg van de verruimde reikwijdte van
dit besluit de vergunningplicht voor
meer bedrijven zal komen te vervallen.
Er zijn in het algemeen geen extra kos-
ten te voorzien. Voor die gevallen
waarin bestaande bedrijven en instellin-
gen voor het eerst onder het bereik van
dit pakket van algemene regels komen
te vallen, is het denkbaar dat kosten
moeten worden gemaakt om aan de
regelgeving te voldoen. Overigens moet
worden verwacht dat het aantal van
dergelijke gevallen laag ligt. De thans
bestaande bedrijven en instellingen, die
voor het eerst onder het bereik van het
besluit komen te vallen, waren, voordat
het besluit in werking trad, reeds ver-
gunningplichtig.

c. De gevolgen voor de omvang van de
administratieve lasten
Onder het begrip administratieve lasten
wordt in dit kader verstaan de kosten
om te voldoen aan informatieverplich-
tingen die voortvloeien uit dit besluit.
Het gaat om het verzamelen, bewerken,
registreren, bewaren en ter beschikking
stellen van informatie aan de overheid.
Het besluit bevat de volgende informa-
tieverplichtingen:
a. vaste informatieverplichtingen:
- melding op grond van artikel 6 van
het besluit
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b. voorwaardelijke informatieverplich-
tingen:
- onderzoek op verzoek van het
bevoegd gezag:
– voorschrift 4.3.1 (onderzoek naar het
voorkomen of beperken van ontstaan
van afvalstoffen)
– voorschrift 4.5.1 (onderzoek naar
beperking van lichthinder)
– voorschrift 4.7.1 (onderzoek naar
bodemverontreiniging)
Paragraaf 3.3 bevat regels voor de
bewaring van uiteenlopende documen-
ten.
Het is op dit moment onmogelijk om
vast te stellen in hoeveel gevallen (pro-
centueel of absoluut) het bevoegd gezag
gebruik zal maken van de bevoegdheid
uit artikel 4.3.1, 4.5.1 en 4.7.1. Ook de
hoogte van het bedrag dat per onder-
zoek moet worden besteed is afhanke-
lijk van veel uiteenlopende factoren.

1.4.3. Bescherming van het milieu
Bij de beslissing tot het vaststellen van
dit besluit zijn verder de volgende
milieurelevante aspecten betrokken.

a. De gevolgen voor het milieu die de
textielreinigingsbedrijven kunnen veroor-
zaken en de bestaande toestand van het
milieu
In het Besluit chemische wasserijen
milieubeheer is in de nota van toelich-
ting aangegeven vanuit welke beleidsvi-
sie dat besluit regelend optreedt ten
aanzien van de emissie van PER (tetr-
achlooretheen). Zowel stank als toxico-
logische aspecten zijn daarbij betrok-
ken. De in het Besluit chemische
wasserijen neergelegde maatregelen
strekten ertoe dat rond de eeuwwisse-
ling een adequate situatie zou zijn
bereikt. Een in 1996 door TNO uitge-
voerd onderzoek heeft aangegeven dat
bij bedrijven met een voorzieningenni-
veau conform dat besluit geen over-
schrijding van de stanknorm hoort op
te treden.
Ten aanzien van de emissie van het
andere reinigingsmiddel, de chloorfluor-
koolwaterstof (CFK) R113, is de norm-
stelling eenvoudig. Met ingang van 1
januari 1995 geldt hiervoor een abso-
luut verbod, met uitzondering van
R113 dat is geregenereerd. Dit verbod
is via een wijziging van het Besluit che-
mische wasserijen milieubeheer doorge-
voerd, en strekt ter implementatie van
het verdrag van Montréal. Informatie
uit de branche leert dat zelfs de optie
van gebruik van geregenereerd R113
inmiddels slechts een theoretisch moge-

lijkheid is, omdat er onvoldoende rege-
neraat op de markt is.
Door de uitbreiding van werkingssfeer
van onderhavige besluit zijn ook
(nat)wasbedrijven en wassalons onder
de werking van besluit gebracht. De
milieuaspecten van de natwasbedrijven
blijven beperkt tot watergebruik, ener-
gie, en afvalwater. Met name vanwege
de lozing van het afvalwater zijn deze
bedrijven altijd goed bekend geweest bij
het bevoegd gezag. Gesteld mag wor-
den dat de vergunningsituatie bij deze
bedrijven zodanig is dat er vrijwel geen
bedrijven zijn die geen of een verouder-
de dan wel inadequate Wm-vergunning
hebben.
Daarnaast geldt dat de drie genoemde
aspecten tot de primaire kostenposten
behoren. Dit vormt voor de bedrijfstak
een grote stimulans om hierop te
besparen.
Voorts wordt nauwelijks gebruik
gemaakt van andere chemicaliën dan
industriële zepen.
De milieubelasting van wassalons ten-
slotte is volledig vergelijkbaar met het
particuliere huishouden.
Resumerend kan gesteld worden dat op
grond van de oorspronkelijke gegevens
de toestand van het milieu in de
betrokken sector geen aanleiding geeft
tot verregaande aanpassingen of aan-
scherpingen van de milieuregels in het
nieuwe besluit. Echter nieuwe kennis
over de effecten van de stof PER heeft
geleid tot aanscherping van de norm-
stelling voor die stof. In onderdeel b
van deze paragraaf wordt hierop inge-
gaan.

b. De mogelijkheden tot bescherming van
het milieu

1. PER

a. Nieuwe normstelling
Vanaf 1985 (na vaststelling in het
Indicatief Meerjarenplan Milieubeheer
1986-1990) zijn tot dusver in het milieu-
beleid de volgende milieukwaliteitsdoel-
stellingen voor PER gehanteerd (jaarge-
middelde waarden):
– Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau
(MTR): 2,5 mg/m3

– grenswaarde geurhinder: 2,0 mg/m3

– richtwaarde geurhinder: 1,0 mg/m3

– Verwaarloosbaar Risiconiveau
(VR)/streefwaarde: 0,025 mg/m3

In het thans ingetrokken Besluit chemi-
sche wasserijen Hinderwet van 25 janu-
ari 1990 worden de volgende PER-
niveaus als toetsingswaarden voor de

buitenluchtkwaliteit gehanteerd (jaarge-
middelde waarden) :
– bij bestaande inrichtingen (opgericht
vóór 1 april 1990): 2 mg/m3
– bij nieuwe inrichtingen (opgericht na
1 april 1990): 1 mg/m3
Als emissiereducerende techniek voor
PER was in het ingetrokken besluit een
diepkoelsysteem voorgeschreven, dat
voor nieuwe reinigingsmachines (na 1
april 1990 geplaatst) direct en voor
bestaande machines (vóór 1 april 1990
geplaatst) vanaf 1 april 2000 verplicht
was. Reinigingsmachines voorzien van
een goed werkend diepkoelsysteem zul-
len in de praktijk niet leiden tot over-
schrijding van de toetsingswaarde van 1
mg/m3. Bovengenoemde toetsingswaar-
den waren opgesteld om geurhinder bij
omwonenden te voorkomen. Bij deze
waarden werden tevens geen nadelige
gezondheidseffecten bij omwonenden
verwacht, want het toen gehanteerde
MTR van 2,5 mg/m3 werd dan niet
overschreden.
Op grond van nieuwe wetenschappelij-
ke gegevens (onder andere een rapport
van de Wereld Gezondheids
Organisatie uit 1995) heeft het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) eind 1996 voor PER
een nieuwe MTR-waarde afgeleid. De
meest kritische effecten bij de afleiding
van deze waarde betreffen de effecten
op de nieren en het centrale zenuwstel-
sel van de mens. Voor de afleiding van
de nieuwe MTR-waarde zijn vele (voor-
al buitenlandse) onderzoekgegevens
geanalyseerd. Vooral een studie bij
werknemers in stomerijen naar begin-
nende nierschade en een studie bij vrij-
willigers naar de neurotoxiciteit van
PER (duizeligheid, verminderde visuele
vermogens en verminderde controle
over bewegingen) waren daarbij belang-
rijk. Het RIVM heeft op basis van deze
gegevens een waarde van 0,25 mg/m3
als MTR gerapporteerd. Deze waarde
wordt ook door de Wereld
Gezondheids Organisatie gehanteerd als
veilige waarde. Volgens het RIVM kun-
nen effecten bij langdurende concentra-
tieniveaus van PER van meer dan 0,25
mg/m3 niet uitgesloten worden. Boven
1,1 mg/m3 kunnen ernstige effecten op
gaan treden.
In het kader van het project Integrale
Normstelling Stoffen (INS) zal, zoals
toegezegd aan de Kamer, eind 1997 een
uitgebreid rapport verschijnen over 150
stoffen en hun MTR-en VR-waarden.
Ook de nieuwe waarden voor PER zul-
len dan officieel worden vastgesteld.
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De regering hanteert bij het milieube-
leid als algemeen uitgangspunt, zoals
onder meer vastgelegd in het Nationaal
Milieubeleidsplan (NMP, mei 1989),
dat vanaf het jaar 2000 de MTR-waar-
de niet meer overschreden mag worden.
Na het bereiken hiervan dient door toe-
passing van het ALARA-principe (As
Low As Reasonable Achievable)
gestreefd te worden naar het bereiken
in 2010 van het Verwaarloosbare
Risiconiveau (de VR-waarde, die een
factor 100 strenger is dan het MTR).
Echter, voor het gebruik van PER als
reinigingsmiddel voor textiel, heeft het
ministerie van VROM moeten vaststel-
len, dat er op korte termijn geen vol-
doende alternatieve reinigingstechnie-
ken of -stoffen voorhanden zijn. Het
vasthouden aan het op korte termijn
halen van het MTR zou voor de bran-
che betekenen dat naar verwachting
ongeveer de helft van de bedrijven
gesloten moet worden. Het gaat dan
om bedrijven die omringd zijn door
andere gebouwen, waardoor er weinig
verdunning van de geloosde PER in de
buitenlucht optreedt.
Verwacht wordt, dat binnen 10 jaar wel
alternatieven beschikbaar zullen zijn.
Samen met de branche-organisatie
NETEX is gekeken naar mogelijkheden
om de gevolgen zo veel mogelijk te
beperken. Deze mogelijkheden liggen in
principe in twee richtingen:
1) Het zoeken en vinden van andere
reinigingstechnieken en -stoffen, waar-
door het gebruik van PER niet meer
nodig is. Volgens IR-TNO (’Stand der
techniek beperking van PER-emissies
naar de lucht bij textielreiniging’, 20
november 1996) is als extra emissiebe-
perkende techniek bij nieuwe installa-
ties bij textielreinigingsbedrijven die
PER gebruiken, alleen een poederloos
filter en het dampvrij uitruimen van de
destilleerketel goed mogelijk. Op dit
moment is reeds 50 % van de PER-
machines uitgerust met een poederloos
filter en bij 10 % wordt dampvrij uitge-
ruimd. Hiermee wordt de emissie tij-
dens het uitruimen van het destillatiere-
sidu beperkt. De extra kosten voor
deze voorzieningen bedragen circa 15%
van de aanschaf van een nieuwe machi-
ne. Deze kosten wegen op tegen het
voordeel voor de gezondheidsaspecten
en arbeidsomstandigheden van de
werknemers van het textielreinigingsbe-
drijf. De emissiereductie van PER naar
het milieu bedraagt echter slechts een
enkele procent. Op overzienbare ter-

mijn zijn geen goed uitvoerbare extra
emissiebeperkende technieken bij PER-
machines te verwachten. Wel zijn ande-
re koolwaterstoffen bruikbaar (bij aan-
gepaste machines), wordt een
reinigingsmiddel op waterbasis in
Nederland beproeft en is een reinigings-
techniek op basis van CO2 in ontwikke-
ling. Van gedemonstreerde prototypen
is momenteel onduidelijk of het
gewenste effect bereikt wordt.
In overleg met de bedrijfstak is vastge-
steld dat naar huidige inzichten het te
verwachten is dat PER-emissievrije rei-
nigingstechnieken, als alternatief voor
het volledige aanbod van te reinigen
artikelen, binnen tien jaar operationeel
en goed beschikbaar zullen zijn. In het
jaar 2007 moeten daarom alle textielrei-
nigingsbedrijven in elk geval voldoen
aan het MTR van PER.
2) Het zoeken naar technieken of maat-
regelen om de immissie van PER op
leefniveau te reduceren. Hierbij kan
worden gedacht aan het verplaatsen en
samenvoegen van kleinere textielreini-
gingsbedrijfjes uit de bebouwde kom
naar industrieterreinen. De vestigingen
in de winkelcentra zouden dan kunnen
blijven fungeren als inzamel- en service-
locatie.

b. Evaluatie-moment
Hoewel op dit moment de inschatting
is, dat de technische ontwikkelingen
zodanig zijn, dat alle textielreinigings-
bedrijven per 1 januari 2007 kunnen
voldoen aan het MTR, kan niet voorbij
worden gegaan aan de onzekerheid die
in de inschatting besloten ligt. In het
jaar 2003 zal daarom worden nagegaan
of er dan nieuwe toxicologische of
andere informatie beschikbaar is, die
een herziening van het MTR voor PER
rechtvaardigt. Ook zal in het jaar 2003
worden bezien of de ontwikkeling van
de alternatieven dusdanig is, dat invoe-
ring van de normstelling op 1 januari
2007 nog steeds haalbaar is. Bij toepas-
sing van alternatieve reinigingstechnie-
ken zal die norm in principe aan de
grens van de inrichting haalbaar zijn.
In januari 2004 zal worden besloten of
de invoering van de nieuwe normstel-
ling voor PER in dit besluit ongewij-
zigd doorgang zal vinden. Indien in
januari 2004 geconcludeerd wordt dat
het besluit moet worden aangepast
wegens nieuwe toxicologische of andere
informatie die een aanpassing van de
MTR-waarde rechtvaardigt, of omdat
operationele alternatieven zowel tech-

nisch als bedrijfseconomisch niet haal-
baar blijken, moet uiterlijk in januari
2005 de wijziging met alle partijen zijn
afgestemd, ten einde de wijziging van
het besluit uiterlijk op 1 januari 2007 in
werking te kunnen laten treden.

c. Overgangsperiode (tot 2007)
Uit het bovenstaande blijkt, dat de
PER-concentraties rond textielreini-
gingsbedrijven zowel in de binnenstad
als daarbuiten de nieuwe VR-waarde
van PER aanzienlijk overschrijden. De
nieuwe MTR-waarde wordt door
bedrijven in de binnenstad overschre-
den. Aanzienlijke emissiereducties zijn
nodig om de MTR- en VR-waarde te
halen. Zoals hiervoor reeds gesteld zijn
er op dit moment geen goed bruikbare
technieken om de emissies van PER-
machines aanzienlijk verder te beper-
ken. Voor volledige vervanging van
PER-reiniging voor het gehele aanbod
aan te reinigen textiel zijn nu nog geen
PER-vrije mogelijkheden; binnen 10
jaar mogen die verwacht worden.
Voor die overgangsperiode, dus tot 1
januari 2007, is in het onderhavige
besluit het navolgende bepaald:
– alle aanwezige machines dienen van
een diepkoelsysteem te zijn voorzien,
– vanaf de datum van inwerkingtreding
van dit besluit is een poederloos filter
en dampvrij uitruimen van de destilleer-
ketel verplicht bij nieuwe PER-machi-
nes.
Hiermee is uitvoering gegeven aan het
binnen redelijkheid beperken van emis-
sie van PER naar de buitenlucht.
In de tussentijd wordt door de branche
een project voorbereid en uitgevoerd
ter ontwikkeling en facilitering van de
invoering van alternatieven voor reini-
ging met PER. De beperkte omvang
van de branche in Nederland maakt
echter dat bedrijven voornamelijk vol-
gend zijn op ontwikkelingen in het bui-
tenland. Vooral in Duitsland en de
Verenigde Staten vindt veel onderzoek
naar alternatieven plaats. De navolgen-
de stoffen (of stofreeksen) kunnen
mogelijk dienen ter vervanging:
* HFK’s (gehalogeneerde fluorkoolwa-
terstoffen),
* HCFK’s (gehalogeneerde chloorfluor-
koolwaterstoffen), voor zover deze een
(zeer) lage graad van aantasting van de
ozonlaag hebben (de zgn. zachte
HCFK’s),
* koolwaterstoffen,
* natreiniging en
* subkritisch en superkritisch CO2.
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In onderdeel c van deze paragraaf
wordt ingegaan op het nederlandse
beleid dat voor deze stoffen geldt.

2. Overige milieu-aspecten
In het Besluit chemische wasserijen
milieubeheer, waarvoor dit besluit in de
plaats is getreden, waren geen voor-
schriften of beperkingen gesteld ten
aanzien van het energieverbruik of het
verbruik van voorraden en grondstof-
fen. De bevordering van energiebespa-
ring loopt voor een belangrijk deel via
andere wegen dan inrichtingsgebonden
regulering. De wijze waarop in dit
besluit de regulering van het energiever-
bruik heeft vorm gekregen is reeds toe-
gelicht in paragraaf 1.2.3 van deze nota
van toelichting.
In de stomerij-branche is reeds geruime
tijd aandacht voor hergebruik van
grondstoffen. Het relatief vluchtige
karakter van de reinigingsmiddelen
maakt het mogelijk deze van het vuil te
scheiden. Dat gebeurt in twee stappen:
1. in het bedrijf zelf door het vuile rei-
nigingsmiddel te destilleren en
2. door het resterende destillatieresidu
af te voeren naar een verwerker voor
dit afval, alwaar het verder gescheiden
wordt.
Het vrijkomende reinigingsmiddel
wordt hergebruikt.
Het waterverbruik is met name bij het
natwasproces redelijk omvangrijk.
Paragraaf 1.7 van bijlage 1 bij het
besluit geeft de basis voor een waterbe-
sparingsbeleid dat per inrichting kan
worden vastgesteld.

c. De milieukwaliteitseisen, vastgesteld
krachtens artikel 5.1 Wm, waarvoor de
betrokken categorieën van inrichtingen
gevolgen kunnen hebben
De textielreinigingsbedrijven kunnen in
het kader van hun normale bedrijfsvoe-
ring gevolgen hebben voor de milieu-
kwaliteit. Voor de verschillende (poten-
tiële) reinigingsmiddelen zijn geen
milieukwaliteitseisen op grond van arti-
kel 5.1.Wm gesteld. Wel geldt voor
deze stoffen het navolgende beleid.

PER (tetrachlooretheen)
Het nieuwe beleid en het te voeren
overgangsbeleid is hierboven beschre-
ven in onderdeel b van deze paragraaf.

CFK R113
Voor dit reinigingsmiddel geldt een ver-
bod, met een uitzondering voor gerege-
nereerd reinigingsmiddel. In de praktijk

wordt R113 in het geheel niet meer
gebruikt.

Zachte HCFK’s
Hoewel de ozonlaagaantastende eigen-
schappen van deze stoffen beduidend
minder zijn dan van de CFK’s, is het
beleid erop gericht het gebruik van
deze stoffen te ontmoedigen. Deze stof-
fen dragen namelijk ook bij aan de
broeikasproblematiek. Het inzetten van
deze stoffen als reinigingsmiddel zal
dan ook slechts van tijdelijke aard kun-
nen zijn.

HFK’s
Deze stoffen dragen wel bij aan de
broeikasproblematiek, maar bezitten
geen ozonlaagaantastende eigenschap-
pen. Het beleid is gericht op het
gebruik ervan in gesloten toepassingen.

CO2

Het in te zetten reinigingsmiddel wordt
’gefabriceerd’ door het aan de atmo-
sfeer te onttrekken. Omdat hier geen
sprake is van het ontstaan van CO2 is
het algemene reductiebeleid hier niet
van toepassing. Wel zal aandacht moe-
ten worden besteed aan externe veilig-
heidsaspecten, aangezien de in de
installatie optredende drukken 70 bar
kunnen bedragen.

1.4.4. Uitvoerbaarheid en handhaafbaar-
heid

a. Tot wie richt zich het besluit?
Het besluit richt zich primair op de
inrichtingen binnen de branche van tex-
tielreiniging. Deze branche omvat reini-
ging van particulier kleding en bedrijfs-
kleding, en zogenaamde witwasbedrij-
ven voor textiel uit de gezondheidszorg
en de horeca. Degene die de inrichting
drijft, draagt ervoor zorg dat de voor-
schriften worden nageleefd.

b. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
Gedurende vele jaren is ervaring opge-
daan met het Besluit chemische wasse-
rijen milieubeheer, waarvoor het onder-
havige besluit in de plaats treedt, en
andere besluiten op grond van artikel
8.40 Wm. Het toegenomen milieube-
wustzijn, de toename van de professio-
nalisering binnen de sectoren (onder
meer tot uitdrukking komend in het
door de branche opgestelde milieuzorg-
handboek en de bereidheid uit eigen
beweging externe adviezen te vragen)
en de maatschappelijke druk, leiden tot
een hoge graad van spontane naleving

van de tot op heden bestaande beslui-
ten. Waar belemmeringen in het verle-
den zijn geconstateerd, zijn deze thans
zo veel mogelijk weggenomen. Er is
geen aanleiding om aan te nemen dat
zich belangrijke negatieve veranderin-
gen in de naleving zullen voordoen.
Bij de totstandkoming van dit besluit is
veel aandacht besteed aan een goede
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
van het besluit en de voorschriften.
Ook in het overleg met derden over het
(ontwerp)besluit speelden deze thema’s
een belangrijke rol. Over de uitvoer-
baarheid van het besluit is met verte-
genwoordigers van de betrokken bran-
ches en van gemeenten overleg ge-
voerd . De in dat kader gedane sugges-
ties zijn waar mogelijk meegenomen bij
de redactie van het besluit. Een en
ander heeft - in vergelijking met de
’oude’ 8.40-besluiten - onder meer
geleid tot een grotere toegankelijkheid
van het besluit en een eenvoudiger en
duidelijker redactie van de voorschrif-
ten. Verwacht mag worden dat dit een
positief effect heeft op de uitvoerbaar-
heid en handhaafbaarheid van het
besluit.
In dit besluit is, zoals al eerder opge-
merkt, een belangrijke plaats toegekend
aan zorgplichtbepalingen en doelvoor-
schriften. Bij de vraag of er al dan niet
sprake is van overtreding van een der-
gelijk voorschrift is, (nog) sterker dan
bij andersoortige voorschriften, de spe-
cifieke situatie van het betreffende
geval bepalend. Dergelijke voorschrif-
ten geven aan het bevoegde gezag,
maar ook aan degenen die de inrichting
drijft, derhalve relatief veel beoorde-
lingsvrijheid. Tegelijkertijd leggen deze
bepalingen aan de betrokkenen een
grote verantwoordelijkheid op voor een
juiste invulling ervan.
De verruimde werking van dit besluit
(zie artikel 1.1, tweede lid, onder b,
Wm) komt vooral tot uitdrukking in de
bepalingen over energie, waterverbruik,
verlichting en afvalpreventie. Deze
bepalingen zijn in vergelijking met de
voorgaande amvb’s nieuw en zullen
daarom wellicht enige extra aandacht
vragen van het bevoegde gezag.
Dit besluit is tevens van toepassing op
een aantal inrichtingen dat voorheen
niet onder een 8.40-besluit viel, maar
waarvoor een vergunning gold. Naar
mag worden aangenomen zal dit gege-
ven een structurele vermindering van de
werkbelasting voor het bevoegd gezag
met zich meebrengen. Dit betreft in het
bijzonder het vervallen van procedures
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voor de eventuele verlening (bij nieuwe
gevallen) of wijziging van een vergun-
ning op grond van de Wm. In dit ver-
band mag tevens worden verwacht dat
het aantal bezwaar- en beroepsprocedu-
res zal verminderen. Niet alleen voor
het bestuur, maar ook voor de rechter-
lijke macht is er wat dat betreft sprake
van een te verwachten vermindering
van de werklast.

c. Uitvoeringskosten
De kosten voor de diverse sectoren om
naleving van de in het besluit gestelde
regels te bewerkstelligen, hangen sterk
af van het ’milieugedrag’ van dit
moment. Inrichtingen die tot op heden
nauwelijks aandacht aan het milieu
besteedden, zullen voor grotere inspan-
ningen komen te staan dan inrichtingen
die reeds voldeden aan nu geldende
milieu-eisen (via vergunning of algeme-
ne regels). Voor de onderwerpen die
nieuw zijn in de Wm zullen vrijwel alle
bedrijven met dezelfde inspanningen
geconfronteerd worden. Over de hoogte
van die kosten zijn geen inschattingen
te maken. De verschillen tussen de
bedrijven naar aard, complexiteit, stadi-
um van interne milieuzorg zijn te groot
om hierover zinvolle uitspraken te
doen. Wel kan worden opgemerkt dat
de inspanningen die binnen inrichtingen
wordt getroost om bijvoorbeeld het
energiegebruik, waterverbruik of het
ontstaan van afvalstoffen terug te drin-
gen veelal direct of op korte termijn
financieel voordeel opleveren.

d. Omvang en mogelijkheden van contro-
le
Gemeenten hebben een zelfstandige ver-
antwoordelijkheid bij de bepaling van
de mate van toezicht en controle op de
naleving van het besluit. In de huidige
praktijk werken veel gemeenten met
zogenaamde stappenschema’s, waarin
een getrapte aanpak voor de handha-
ving van de 8.40-besluiten en vergun-
ningen voor inrichtingen is neergezet.
De mate waarin (vervolg)controle
plaatsvindt wordt voor een belangrijk
deel bepaald door de prioriteiten die in
de gemeentelijke milieutaakstelling zijn
aangegeven.
In paragraaf 1.3.7 inzake de handha-
ving van 8.40-besluiten is hierop reeds
nader ingegaan.

1.5. Reacties naar aanleiding van de
inspraakprocedure

pm, na publicatie Staatscourant in te
vullen.

1.6. Notificatie

Aangezien het besluit in de bijlagen
algemene milieuvoorschriften geeft
waar bepaalde inrichtingen aan moeten
voldoen, die ook betrekking hebben op
installaties, is niet uitgesloten dat hier-
van enige invloed uitgaat op het ver-
keer van goederen, zoals bedoeld in de
artikelen 30-36 van het EG-Verdrag.
Om die reden is het ontwerp-besluit op
[datum notificatie] ingevolge richtlijn
83/189/EEG van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 28
maart 1983 betreffende een informatie-
procedure op het gebied van normen en
technische voorschriften (PbEG L 109)
voorgelegd aan de Commissie van de
Europese Gemeenschappen (geregis-
treerd onder nummer [.....]. Naar aan-
leiding van de reacties van [de
Commissie] [betrokken lidstaat] wordt
het volgende opgemerkt [reactie of
doorgevoerde aanpassingen].
Het ontwerp-besluit is voorts op
[datum notificatie] voorgelegd aan het
Secretariaat van de Wereld
Handelsorganisatie (geregistreerd onder
nummer ....), ter voldoening aan artikel
2, negende lid, van de op 15 april 1994
te Marrakech gesloten Overeenkomst
inzake technische handelsbelemmerin-
gen (Trb. 1994, 235). Een aankondiging
van het ontwerp-besluit is gepubliceerd
in de Staatscourant (Stcrt. 1998, ....).

2. Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1
Voor de inrichtingen voor de uitoefe-
ning van het textielreinigingsbedrijf zijn
in de regel burgemeester en wethouders
van de gemeente waarin de inrichting
geheel of in hoofdzaak is of zal zijn
gelegen het bevoegd gezag.

Artikel 2
Het begrip inrichting is in artikel 1.1,
eerste lid, van de Wet milieubeheer
(Wm) gedefinieerd als elke door de
mens bedrijfsmatig of in een omvang
alsof zijn bedrijfsmatig was, onderno-
men bedrijvigheid die binnen een zeker
begrenzing pleegt te worden verricht.
Om onder de werking van dit besluit

te vallen, moet het textielreinigingsbe-
drijf in de eerste plaats behoren tot een

in het Inrichtingen- en vergunningenbe-
sluit milieubeheer (Ivb) genoemde cate-
gorie. Dit houdt in dat de inrichting op
basis van artikel 1.1, derde lid, Wm is
aangewezen als inrichting die nadelige
gevolgen voor het milieu kan veroorza-
ken en dat de inrichting vergunning-
plichtig is. In artikel 1.1, vierde lid,
Wm is bepaald dat daarbij als één
inrichting wordt beschouwd de tot een-
zelfde onderneming of instelling beho-
rende installaties die onderling techni-
sche, organisatorische of functionele
bindingen hebben en in elkaars onmid-
dellijke nabijheid zijn gelegen.
De uitwerking en verfijning van de wer-
kingssfeer heeft plaatsgevonden op
basis van het rapport
’Praktijkervaringen met amvb’s, cluster
3 chemische wasserijen’ van mei 1996
van het bureau Haskoning en het rap-
port ’Werkingssfeer amvb’s 8.40 van de
Wet milieubeheer’ van 11 september
1996 van het bureau Heidemij.
Dit besluit laat zich in het algemeen
karakteriseren als een besluit voor
inrichtingen waar textiel wordt gerei-
nigd of in model gebracht. Voorbeelden
van typen bedrijven die onder het
besluit vallen zijn: stomerijen, wasseret-
tes, natwasserijen, witwasserijen, wasse-
rijen met of zonder strijkinrichtingen en
reconditioneringsbedrijven. Ten opzich-
te van het thans ingetrokken Besluit
chemische wasserijen milieubeheer bete-
kent dit een verruiming aangezien het
laatstgenoemd besluit is beperkt tot
bedrijven die reinigen met oplosmidde-
len tot een bepaalde omvang.
In artikel 2 is de reikwijdte van het
besluit aangegeven. Er is vastgehouden
aan het criterium ’uitsluitend of in
hoofdzaak’. Denkbaar is dat bijvoor-
beeld een kledingherstelbedrijf ook tex-
tiel kan stomen. Ter bepaling of een
inrichting uitsluitend of in hoofdzaak
kleding en textiel reinigt of in model
brengt kan de vuistregel worden gehan-
teerd dat in dat geval meer dan 75 %
van de omzet van het bedrijf het gevolg
dient te zijn van die activiteiten.
Ingevolge het tweede lid van artikel 2
vallen ook inrichtingen waar de diverse
activiteiten in combinatie met elkaar
voorkomen binnen een inrichting onder
de werkingssfeer van dit besluit.
Voorwaarde is echter wel dat dit activi-
teiten zijn die afzonderlijk worden
genoemd in het eerste lid.
Niet onder dit besluit vallen bedrijven
die zich bezig houden met stone-wash,
het kleuren van textiel (de zogenoemde
textielveredelingsbedrijven) of het reini-
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gen van meubelen (bijvoorbeeld ban-
ken, autostoelen of tapijten). Onder het
modelleren van textiel wordt niet ver-
staan het maken of herstellen van kle-
ding; naaiateliers vallen derhalve buiten
de reikwijdte van dit besluit. De activi-
teiten van de inrichtingen die onder dit
besluit vallen dienen betrekking te heb-
ben op het reinigen van textiel.
Net als in het Besluit chemische wasse-
rijen milieubeheer vallen zogenoemde
inzamelpunten waar alleen textiel wordt
ingeleverd en na reiniging weer wordt
opgehaald niet onder dit besluit. Indien
dergelijke bedrijven als een inrichting in
de zin van artikel 1.1, derde lid, van de
Wm kunnen worden aangemerkt die-
nen deze bedrijven onder het Besluit
detailhandel en ambachtsbedrijven te
worden geschaard.

Artikel 3
De uitsluitingscriteria van het Besluit
textielreinigingsbedrijven milieubeheer
zijn ten opzichte van het huidige
Besluit chemische wasserijen milieube-
heer aanzienlijk verruimd. Niet alleen is
het besluit niet langer beperkt tot
bedrijven die reinigen met oplosmidde-
len, ook is het aantal uitsluitingsgron-
den verminderd en vallen ook grotere
wasserijen onder de reikwijdte van het
besluit. Voorts mogen andere brand-
stoffen dan aardgas worden gebruikt
voor ruimteverwarmingsinstallaties,
warmwaterinstallaties of stoomopwek-
kingsinstallaties. Opgemerkt wordt dat
electriciteit niet als brandstof moet
worden beschouwd.
Naast het laadvermogen is ook de
capaciteit van het bedrijf van belang:
indien meer dan 25 ton wasgoed per
dag kan worden gereinigd is het besluit
niet van toepassing. Tevens is een
bedrijf vergunningplichtig indien een
ondergrondse tank is geïnstalleerd die
buiten de reikwijdte van het Besluit
opslaan in ondergrondse tanks (BOOT)
is opgesteld. Te denken valt aan de
opslag van chemicaliën in een onder-
grondse tank. Voor het onderhoud en
gebruik van een dergelijke tank dient
de inrichtinghouder te voldoen aan spe-
cifieke voorschriften. Aangezien in de
praktijk weinig wasserijen chemicaliën
in ondergrondse tanks zullen opslaan,
zijn die uit het oogpunt van efficiënte
regelgeving uitgesloten.

Artikel 4

Eerste lid: degene die de inrichting drijft
Binnen het stelsel van de milieuwetge-

ving wordt degene die de inrichting
drijft primair verantwoordelijk geacht
voor de naleving van de voorschriften
of de beperkingen die aan de inrichting
zijn gesteld. In artikel 8.20, eerste lid,
van de Wet milieubeheer, is dat expli-
ciet verwoord in het kader van de ver-
gunning. Artikel 4, eerste lid, bewerk-
stelligt dat er geen discussie behoeft te
ontstaan dat degene die de inrichting
drijft, ervoor zorg draagt dat de aan de
vergunning verbonden voorschriften
worden nageleefd. Dit brengt met zich
dat degene die de eindverantwoordelijk-
heid voor het functioneren van de
inrichting draagt, bouwkundige, techni-
sche of organisatorische maatregelen
treft om te waarborgen dat de voor-
schriften worden nageleefd en dat
milieubedreigende of -schadelijke situ-
aties worden voorkomen.
Artikel 4, eerste lid, laat onverlet dat
ook andere personen, zoals onderge-
schikten, bij de toepassing van het
strafrecht binnen de organisatie kunnen
worden vervolgd.

Eerste lid: de bijlage
Artikel 4, eerste lid, bepaalt dat de
voorschriften die zijn opgenomen in de
bijlage worden nageleefd. De in deze
bijlage opgenomen voorschriften zijn
gesteld opdat de ondernemer op een-
voudige wijze kan bezien welke milieu-
aspecten voor zijn bedrijfsvoering van
belang zijn. Het voorschriftenpakket is
vereenvoudigd ten opzichte van de
voorschriften in het oorspronkelijke
besluit. Aspecten die reeds door andere
beleidsvelden zijn geregeld komen
alleen nog in het besluit voor als deze
per se noodzakelijk zijn uit het oogpunt
van de milieubescherming.

Tweede lid
Hier is het zogenaamde gelijkwaardig-
heidsbeginsel neergelegd. Hierin is
bepaald dat degene die de inrichting
drijft andere maatregelen kan treffen
dan in het betreffende voorschrift zijn
opgenomen, mits hij tevoren kan aan-
tonen dat daarmee minimaal een gelijk-
waardige bescherming van het milieu
wordt bereikt.

Artikel 5, eerste lid

onder a
In onderdeel a is bepaald dat het
bevoegd gezag nadere eisen kan stellen
die door de inrichting moeten worden
nageleefd, doch uitsluitend ter uitvoe-
ring van deze voorschriften voor zover

dat in hoofdstuk 4 van de bijlage is
aangeven. Bij het stellen van een nadere
eis is van belang wat de stand van de
kennis of wetenschap is bij vergelijkba-
re bedrijven. Daarbij kan onder meer
gebruik worden gemaakt van algemeen
aanvaarde kennisdocumenten, hand-
boeken, fact-sheets over specifieke
onderwerpen of door de branche ont-
wikkelde milieuzorghandboeken, zoals
dat van de NETEX of specifieke infor-
matiebladen. Bij de invoeringsbegelei-
ding van dit besluit zal aandacht wor-
den besteed aan het genereren en in
standhouden van algemeen of specifiek
toepasbare kennisdocumenten en fact-
sheets.

onder b
Op basis van onderdeel b kan het
bevoegd gezag eveneens nadere eisen
stellen als dat bijzonder is aangewezen
in het belang van de bescherming van
het milieu. Deze bevoegdheid tot het
stellen van nadere eisen is alleen
bedoeld voor die zaken die in de voor-
schriften niet aan de orde komen. Deze
nadere eis-vorm staat naast de nadere
eis-mogelijkheden die zijn opgenomen
in hoofdstuk 4 van de bijlage van het
besluit. De belangrijkste restricties bij
toepassing van deze ’aanvullende’ nade-
re eis is dat het geen overlap mag geven
met het reeds bepaalde in de bijlage en
dat de nadere eis wordt gesteld in het
belang van de bescherming van het
milieu. De achtergrond van deze nadere
eis-mogelijkheid kent een aantal invals-
hoeken.
1. In de eerste plaats is bij het opstellen
van dit besluit uitgegaan van de repre-
sentatieve bedrijfssituatie met de op dat
moment bestaande kenmerken. Het kan
uit oogpunt van milieubescherming
nodig zijn om eisen te stellen inzake
bijzondere en van de gangbare situatie
afwijkende bedrijfsprocessen. Een voor-
beeld hiervan kan zijn een herstelwerk-
plaats voor de eigen motorvoertuigen.
2. Daarnaast kennen algemene regels,
zoals dit besluit, altijd beperkingen op
het punt van het leveren van maatwerk.
Dit besluit is immers een generiek ins-
trument met een landelijke werking. De
algemene regels zullen in principe ade-
quaat zijn. Met name de situering van
een inrichting ten opzichte van zijn
omgeving kan aanleiding geven tot
grote onderlinge verschillen in de bena-
deringswijze en oplossingsmogelijkhe-
den. De keuzebevoegdheid moet om die
reden zo veel mogelijk op lokaal niveau
worden gelegd. Naar gelang de lokaal-
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specifieke omstandigheden daartoe
nopen kunnen bij nadere eis de nood-
zakelijke toegesneden maatregelen wor-
den vastgelegd. Het gaat hierbij door-
gaans om de gevolgen van indirecte
hinder, waaronder de gevolgen van het
verkeer van en naar de inrichting, bui-
ten de grenzen van een inrichting.
Opgemerkt wordt dat daarbij de ruim-
telijke ordening, het gemeentelijk ver-
keers- en vervoersplan en hoofdstuk VI
van de Wet geluidhinder de primaire
instrumenten zijn om geluidhinder
maar ook luchtverontreiniging tegen te
gaan. Indien deze instrumenten geen
afdoende resultaat bieden omdat de
hinder te zeer gebonden is aan één
inrichting, kan zonodig van de nadere
eis gebruik worden gemaakt. Zeker in
bestaande en van oudsher gegroeide
situaties met een verkeerssituatie waar-
op de inrichtinghouder geen invloed
kan uitoefenen, moet terughoudendheid
worden betracht bij het stellen van een
nadere eis. Immers veelal is de overheid
beheerder van ruimte en infrastructuur.
Het geeft geen pas in dergelijke situ-
aties maatregelen af te wentelen op
bedrijven. De wijze waarop in evidente
knelpuntsituaties de geluidhinder moet
worden benaderd en beoordeeld dient
in overeenstemming plaats te vinden
met de wijze waarop het verkeersgeluid
van verkeer wordt vastgesteld in het
kader van de Wet geluidhinder. Daarbij
kan de circulaire van 29 februari 1996
van de Minister van VROM, getiteld
’Geluidhinder veroorzaakt door het
wegverkeer van en naar de inrichting;
beoordeling in het kader van de ver-
gunningverlening op basis van de Wet
milieubeheer’ tevens als hulpmiddel die-
nen. Ter verduidelijking wordt opge-
merkt dat het geluid van voetgangers
buiten beschouwing blijft.
3. Bij het opstellen van de voorschriften
is als uitgangspunt gekozen dat een-
voud en milieurelevantie voorop dienen
te staan. Voorkomen moet worden dat
bepaalde aspecten die voor een onder-
nemer van belang zijn door meerdere
beleidsterreinen worden gereguleerd,
met bovendien het risico van onderlin-
ge verschillen in regels. Om die reden is
het besluit sterk terughoudend op het
gebied van de ruimtelijke ordening, de
bouwregelgeving en regelgeving vanuit
het nutsbedrijf. In het geval dat deze
beleidskaders in een specifieke situatie
toch als onvoldoende worden beoor-
deeld dan is het onder artikel 5 moge-
lijk hierin te voorzien. Voorbeelden zijn
extra brandveiligheidseisen zoals brand-

werendheid aan bouwconstructies, vei-
ligheidseisen voor toestellen en installa-
ties voor gas, water en elektriciteit.
4. Ten slotte kunnen zich bijzondere
bedrijfsomstandigheden voordoen met
onvoorziene milieugevolgen, al dan niet
het gevolg van bijvoorbeeld een calami-
teit, onzorgvuldig handelen of een
afwijking binnen een gangbaar bedrijfs-
proces. Met name kan gedacht worden
aan het voorschrijven bijvoorbeeld van
bodemonderzoek of onderzoek naar het
gebruik of verbruik van bepaalde stof-
fen.
Het instrument nadere eisen maakt het
mogelijk om te komen tot een op een
concrete situatie toegesneden, doelmati-
ge oplossing. De bevoegdheid tot het
stellen van nadere eisen is bedoeld voor
die gevallen waarin de situatie in een
inrichting zodanig is dat ofwel de voor-
schriften nadere uitwerking behoeven
ofwel deze situatie in de voorschriften
niet is voorzien. Gezien de specifieke
werkingssfeer van het instrument nade-
re eis kan worden verwacht dat het
gebruik beperkt zal blijven tot bijzon-
dere en incidentele gevallen. Het stellen
van een nadere eis is een besluit in de
zin van artikel 1.3 van de Algemene
wet bestuursrecht.

Artikel 6
Degene die het voornemen heeft om
een inrichting op te richten, die valt
onder het besluit, moet ten minste vier
weken voor hij zijn plan ten uitvoer
gaat brengen, daarvan melding doen
aan het bevoegd gezag. Bij de gegevens
over de aard van de inrichting moet
worden aangegeven wat de belangrijk-
ste kernelementen van de inrichting
zijn, die de inrichting typeren. Daarbij
zal kunnen worden aangesloten bij het
algemeen spraakgebruik.
De gegevens over de indeling en uit-

voering van de inrichting kunnen wor-
den verstrekt door het aanleveren van
een plattegrond, waarop staan aangege-
ven:
– de grenzen van het terrein van de
inrichting;
– de ligging en indeling van de gebou-
wen;
– de bestemming van de te onderschei-
den ruimten.
De gegevens moeten zodanig zijn dat
het bevoegd gezag inzicht verkrijgt in
de binnen de inrichting uit te voeren
activiteiten of processen.
Ook wanneer men van plan is een

inrichting uit te breiden of te verande-
ren, is men verplicht dit te melden, zij

het niet in alle gevallen. Alleen indien
een uitbreiding of verandering leidt tot
een wijziging van de gegevens waarover
het bevoegd gezag op grond van een
eerdere melding beschikt, is een derge-
lijke melding vereist. Zolang er in die
gegevens niets verandert, behoeven ver-
anderingen of uitbreidingen niet te wor-
den gemeld. Het achterwege laten van
een melding neemt niet weg dat degene
die een inrichting drijft, moet voldoen
aan de voorschriften van het besluit.
De omstandigheid die wel aanleiding
geeft tot een melding, kan bijvoorbeeld
betreffen: een substantiële vergroting
van de omvang van een bedrijf, een
geheel ander type bedrijf, een signifi-
cante verhoging van de geluidemissie,
etcetera.

Artikel 7

Eerste lid
Bepaalde vergunningvoorschriften,
behorend bij een bij de inwerkingtre-
ding respectievelijk van toepassing wor-
den van dit besluit reeds geldende ver-
gunning, blijven gedurende drie jaar
gelden als nadere eis. Daarna vervallen
deze voorschriften. Het bevoegd gezag
heeft derhalve drie jaar de tijd om
eventueel nieuwe nadere eisen te stellen.
Dit geldt slechts indien voor het onder-
werp waarop het vergunningvoorschrift
betrekking heeft in de in de bijlage
opgenomen voorschriften de bevoegd-
heid tot het stellen van nadere eisen
door het bevoegd gezag is opgenomen.
Is dat niet geval, dan vervalt het ver-
gunningvoorschrift reeds zodra de
voorschriften van de bijlage op de
inrichting van toepassing worden. Het
voorgaande geldt voor alle vergunning-
voorschriften ongeacht de vraag of zij
strenger dan wel soepeler zijn dan de
voorschriften van het besluit.
Onverlet blijft de mogelijkheid voor het
bevoegd gezag om in deze periode van
drie jaar de nadere eis te wijzigen dan
wel in te trekken (artikel 5, derde lid).
Volledigheidshalve wordt opgemerkt
dat het niet mogelijk is dat het bevoegd
gezag, indien voor het onderwerp waar-
op een vergunningvoorschrift betrek-
king heeft in hoofdstuk 4 van de bijlage
geen bevoegdheid tot het stellen van
nadere eisen is opgenomen, met een
beroep op artikel 5, eerste lid, onder-
deel b, het vergunningvoorschrift toch
laat voortbestaan als nadere eis. In de
toelichting op deze artikelen is reeds
gesteld dat de nadere eis-bevoegdheid
van artikel 5, eerste lid, onderdeel b, is
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bedoeld voor die zaken die in de voor-
schriften niet zijn geregeld en dat deze
bevoegdheid om nadere eisen te stellen
niet kan worden gebruikt om de voor-
schriften aan te scherpen.

Tweede lid
In dit lid is bepaald dat de op basis van
de ingetrokken algemene maatregel van
bestuur gestelde nadere eisen gelden als
nadere eisen gesteld krachtens dit
besluit. Ook het tweede lid geldt slechts
indien voor het onderwerp waarop de
nadere eisen, gesteld krachtens de alge-
mene maatregel van bestuur die oor-
spronkelijk van toepassing was, betrek-
king hebben op de in artikel 5
aangegeven bevoegdheid tot het stellen
van nadere eisen door het bevoegd
gezag. Als deze bevoegdheid er niet is,
vervallen de oorspronkelijk gestelde
nadere eisen. Het voorgaande geldt
voor alle gestelde nadere eisen ongeacht
de vraag of zij strenger dan wel soepe-
ler zijn dan de voorschriften van het
besluit. Ook hier geldt dat het bevoegd
gezag te allen tijde de mogelijkheid
heeft om de oude dan wel nieuwe nade-
re eisen te wijzigen of in te trekken.

Artikel 8
Dit artikel geldt voor inrichtingen,
reeds opgericht voordat dit besluit op
die inrichtingen van toepassing wordt,
die niet vielen onder een van de
genoemde algemene maatregelen van
bestuur (derhalve vergunningplichtig
zijn), maar niet beschikken over een
geldige vergunning. Voor deze inrich-
tingen geldt geen overgangstermijn,
maar geldt artikel 9. Degene die een
dergelijke inrichting drijft, dient ten
hoogste twaalf weken na de inwerking-
treding van het besluit overeenkomstig
artikel 6, vierde lid, aan het bevoegd
gezag te melden dat hij de inrichting in
werking heeft.

3. Toelichting bijlage 1

3.1 Algemeen
Niet alle voorschriften zijn op elk tex-
tielreinigingsbedrijf van toepassing. Een
aantal voorschriften houdt verband met
de aanwezigheid van bepaalde toestel-
len, apparaten of stoffen dan wel met
het uitvoeren van bepaalde activiteiten.
Wanneer geen sprake is van die toestel-
len, apparaten of stoffen, zijn de
betreffende voorschriften niet relevant.
Voorschriften die zijn gebaseerd op
andere wetgeving zijn in het besluit niet
opgenomen. Voorbeelden van andere

wet- en regelgeving die naast het
Besluit textielreinigingsbedrijven milieu-
beheer van toepassing kan zijn:
– Besluit opslaan in ondergrondse
tanks (BOOT);
– Besluit kleinschalige opslag van
(vloei)stoffen en gassen, waarin
is/wordt opgenomen het Besluit opslag
propaan;
– Besluit inzake stoffen die de ozonlaag
aantasten 1995 (zgn. CFK-besluit);
– Wet bodembescherming en bijbeho-
rende uitvoeringsbesluiten (o.a. het
Lozingenbesluit bodembescherming en
de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming)
Voor zover de gemeente bevoegd gezag
is voor de handhaving van bovenstaan-
de wet- en regelgeving, dient deze
zoveel mogelijk integraal te worden uit-
gevoerd.
Ook eisen die via andere wet- en regel-
geving worden opgelegd, zijn in dit
besluit niet opgenomen. Hier kan onder
meer worden gedacht aan eisen op
grond van gebruiksvergunningen van
de brandweer, het Bouwbesluit en de
bouwverordening (bijvoorbeeld ten
aanzien van brandwerende constructies
en blusmiddelen). Installatie-eisen, zoals
in NEN-normen vastgelegd en die door
de installatie- en nutsbedrijven worden
gehanteerd, zijn niet in dit besluit opge-
nomen.

3.2 Begrippen
De bepalingen van begrippen met
betrekking tot geluid- en trillinghinder
sluiten aan op die van de Wet geluid-
hinder.
Het openbaar riool omvat het gemeen-
telijk rioolstelsel en dat wat daartoe
behoort en verband houdt met de uit-
voering van de gemeentelijke taak van
de inzameling en het transport van
afvalwater. Dat kunnen zijn rioolgema-
len, persleidingen en andere openbare
werken en installaties. Niet ertoe beho-
ren particuliere aansluitingen en voor-
zieningen voor de inzameling en het
transport die geen eigendom van een
gemeente zijn.

3.3 Voorschriften

Hoofdstuk 1 Algemene voorschriften

Paragraaf 1.1. Geluid en trilling

1.1.1
Zowel voor bestaande als nieuwe
bedrijven is in beginsel de voorkeurs-
grenswaarde van de Wet geluidhinder

opgenomen als de standaard geluid-
snorm LAeq. Voor het buitenniveau
betekent dat een etmaalwaarde van 50
dB(A), voor het binnenniveau van in-
of aanpandige woningen een etmaal-
waarde van 35 dB(A). Voor de toege-
stane piekniveaus zijn waarden gesteld
die overeenkomen met de grenzen zoals
opgenomen in de reeds bestaande alge-
mene maatregelen van bestuur alsmede
de gangbare praktijk bij vergunningver-
lening. Uitgangspunt daarbij is dat met
deze normen doorgaans een acceptabele
geluidskwaliteit in de zin van geluidbe-
leving en risico’s voor de persoonlijke
gezondheid, in de directe omgeving van
het bedrijf wordt bereikt. In de praktijk
blijken overschrijdingen van piekwaar-
den door laad- en losaktiviteiten gedu-
rende de dagperiode, in het algemeen
niet tot hinder te leiden. Onder laad- en
losactiviteiten worden tevens aanver-
wante activiteiten verstaan zoals het
slaan van de autoportieren en het star-
ten en wegrijden van de voertuigen.
Met woningen worden in dit voor-
schrift bedoeld de woningen die niet
kunnen worden aangemerkt als dienst-
of bedrijfswoning, en woningen die
geen deel uitmaken van de inrichting.
Controle of berekening van de geluids-
niveaus moet geschieden overeenkom-
stig de ’Handleiding meten en rekenen
industrielawaai, IL-HR-13-01’ van
maart 1981. Voor het bepalen van de
buitenniveaus gelden de waarden op de
gevel zonder gevelreflectie, ook wel het
’invallende geluid’ genoemd. Metingen
ter controle van geluidsniveaus binnen
woningen moeten worden verricht op
een afstand van ten minste 1 meter van
de muren, 1,5 meter boven de vloer en
1,5 meter van de ramen. Teneinde ver-
storing door staande golven te vermin-
deren, is het noodzakelijk op ten minste
drie punten te meten; bij laag-frequent
geluid moet zonodig op meer dan drie
punten worden gemeten. De gemeten
waarden moeten energetisch worden
gemiddeld. Metingen moeten worden
uitgevoerd met gesloten ramen en bui-
tendeuren. De beoordeling van meetre-
sultaten moet overeenkomstig bovenge-
noemde handleiding plaatsvinden.

1.1.2
In dit voorschrift is het algemene doel
van het besluit ten aanzien van het
aspect trillinghinder neergelegd. Het
uitgangspunt is primair dat continue
trillingen in woningen niet voelbaar
mogen zijn. Continue trillingen worden
doorgaans veroorzaakt door stationaire

Uit: Staatscourant 1998, nr. 135 / pag. 7 23



installaties zoals wasmachines. Niet alle
inrichtingen zullen trillinghinder ver-
oorzaken.
Bij wasserijen kan door het gebruik van
de machines trillinghinder ontstaan, of
door het aan- en afrijden van
(vracht)wagens voor het vervoeren van
kleding en eventueel benodigde appara-
tuur en stoffen. Er is derhalve gekozen
voor een algemeen voorschrift met de
mogelijkheid voor het bevoegd gezag
om nadere eisen te stellen.
Naar verwachting zullen trillingsmetin-
gen slechts sporadisch noodzakelijk
zijn. Voor het objectief vaststellen van
trillingen kan in beginsel gebruik wor-
den gemaakt van indicatieve meetme-
thodieken.

Paragraaf 1.2 Energie

1.2.1
In het algemeen deel van deze toelich-
ting is reeds ingegaan op het energiege-
bruik. Daar is ook aangegeven dat de
voorschriften van dit besluit zich rich-
ten op de grotere energieverbruikers uit
de betrokken bedrijfssectoren. Een
bepaald percentage van het aantal
inrichtingen, waarop het besluit van
toepassing is, gebruikt jaarlijks meer
dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000
m3 aardgas. Indien het bevoegd gezag
dat verzoekt, zal zo’n bedrijf moeten
aangeven welke maatregelen of voorzie-
ningen het heeft getroffen of zal treffen
die ertoe bijdragen dat een zo zuinig
mogelijk gebruik van energie wordt
gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld blijken
uit:
– de deelname aan een meerjarenaf-
spraak (MJA), waarbij moet blijken dat
het bedrijf zich aan de afspraken
houdt; voor de natwasserijen is een
MJA afgesloten; op dit moment wordt
op verzoek van de Tweede Kamer
onderzocht of een teruggaveregeling
voor MJA-bedrijven technisch mogelijk
is;
– de realisatie of een uitgewerkte plan-
ning voor de uitvoering van maatrege-
len op basis van de adviezen die door
externe deskundigen zijn gegeven; zo’n
advies kan bijvoorbeeld door een ener-
giebedrijf worden gegeven;
– eventuele andere documenten of ver-
klaringen waaruit blijkt dat het bedrijf
de gevraagde prestatie op dit gebied
levert of zal leveren.

1.2.2
Inrichtingen zullen die maatregelen die-
nen te treffen die zich binnen een rede-

lijke tijd terugverdienen, waarbij reke-
ning wordt gehouden met mogelijke
neveneffecten. Hierbij wordt uitgegaan
van de binnen de branche gebruikelijke
terugverdientijden. De terugverdientijd
zal mede afhankelijk zijn van de speci-
fieke omstandigheden van het bedrijf
en het tijdstip waarop de maatregel
wordt uitgevoerd.
De inrichting heeft binnen termen van

redelijkheid ruimte om bij de besluit-
vorming over de energievoorzieningen
aansluiting te zoeken bij andere investe-
ringsbeslissingen of -ritmen van het
bedrijf.
Of aan de verplichting wordt voldaan
kan blijken uit de documenten of de
verklaringen die hierboven bij de toe-
lichting bij voorschrift 1.2.1 zijn
genoemd.

Paragraaf 1.3 Afvalstoffen en afvalwater

1.3.1
Deze algemene bepaling geeft aan dat
de zorg voor milieu zich ook uitstrekt
tot afval, en met name tot het beperken
van afval. Bij textielreinigingsbedrijven
zijn globaal de volgende afvalstromen
te onderscheiden:
– het gebruikelijke kantoor- en dien-
stenafval,
– afval dat met resten reinigingsmiddel
is verontreinigd (gevaarlijk afval),
– afvalwater en slibafzetting.
Voorop staat dat de verantwoordelijk-
heid van de ondernemer een primaire
rol speelt in het zoveel mogelijk nako-
men van de zorg voor afvalpreventie.
Omdat de functie van textielreiniging
eruit bestaat het vuil van het textiel te
scheiden, is een algemene reductiever-
plichting slechts zeer beperkt in te vul-
len. Doorgaans zijn de inspanningen
van de ondernemer erop gericht om
zoveel mogelijk reinigingsmiddel uit het
afgescheiden vuil te verwijderen. Zo
wordt het destillatieresidu aan verwer-
kers van gevaarlijk afval aangeboden,
die deze scheiding verzorgen.
Van belang is dat de beschikbare infor-
matie toegankelijk wordt gemaakt voor
bedrijven en het bevoegd gezag. In
gevallen waarbij niet op dergelijke
informatie kan worden teruggevallen
doch waarbij afvalpreventie van sub-
stantieel belang is, bestaat de mogelijk-
heid een onderzoek te verlangen naar
de preventiemogelijkheden.
Voorbeelden van afvalpreventie worden
per branche, bedrijfstak of per thema
nader uitgewerkt in informatiebladen

van Infomil (lnformatiecentrum milieu-
vergunningen).
Enkele preventiemogelijkheden, speci-
fiek voor het reinigen met oplosmiddel,
zijn: beperken van lekverliezen door
inspectie en onderhoud; zorgvuldige en
gesloten opslag van reinigingsmiddel en
destillatieresidu; zo kort mogelijke laad-
en lostijden van de machine; zorgvuldi-
ge afstelling en bediening van de reini-
gingsmachine. Ook kan gedacht wor-
den aan het hergebruik van kleding-
hangers, of het inkopen van grotere
eenheden of van produkten die in her-
bruikbare verpakking zijn verpakt; te
denken valt bijvoorbeeld aan hervulba-
re flessen of dozen. Daarnaast kan bij-
voorbeeld bij bedrijfsmatige natwasse-
rijen, zoals bijvoorbeeld voor
ziekenhuizen, het schone wasgoed wor-
den verpakt in herbruikbare zakken in
plaats van eenmalig plastic.

1.3.2
In beginsel moeten alle afvalstromen
zoveel mogelijk worden gescheiden en
gescheiden worden gehouden ten
behoeve van hergebruik of specifieke
wijze van verwijdering; de gescheiden
afgifte dient zoveel mogelijk te worden
bevorderd. Als uitgangspunt geldt dat
het de verantwoordelijkheid is van de
ondernemer om zoveel mogelijk over te
gaan tot afvalscheiding van alle binnen
de inrichting vrijkomende afvalstoffen.
Voor een aantal afvalstoffen is een
directe afvalscheidingsverplichting
opgenomen. In het Programma GIBA
is bepaald bij welke hoeveelheden ervan
wordt uitgegaan dat zich geen fysieke,
financiële of organisatorische belemme-
ringen voordoen om tot afvalscheiding
over te gaan. Scheiding kan echter niet
worden verlangd indien afvalstoffen
niet voor hergebruik in aanmerking
komen, bijvoorbeeld doordat deze zijn
vermengd met andere afvalstoffen en
nascheiding door het bedrijf of instel-
ling niet in de rede ligt.
Onder wit- en bruingoed, gedefinieerd
in onderdeel A van de bijlage, wordt
een veelheid aan apparaten verstaan
zoals koel- of vriesapparatuur, elektri-
sche of elektronische keukenappara-
tuur, geluidsapparatuur, computers en
beeldontvangstapparatuur. Voor wit-
en bruingoed is ter uitvoering van het
Besluit verwijdering wit- en bruingoed
een verwijderingsstructuur in een gevor-
derd voorbereidingsstadium. Onder
kunststoffen valt een diversiteit aan
kunststoffen en mengsels waarin deze
voorkomen.
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In de informatiebladen wordt aangege-
ven welke stromen voor scheiding in
aanmerking komen. Ook worden de
diverse omstandigheden waarbij het
scheiden van afvalstoffen redelijkerwijs
kan worden verlangd, met inachtne-
ming van het Programma GIBA nader
beschreven. Naast gevallen van niet-
herbruikbaarheid kan bijvoorbeeld ook
worden gedacht aan fysieke, organisa-
torische of financiële belemmeringen.
Het gelijkwaardigheidsbeginsel voor
afvalscheiding houdt in dat bijvoor-
beeld in plaats van scheiding van afval-
stoffen aan de bron, uit financieel of
technisch oogpunt gekozen kan worden
voor nascheiding in een scheidingsin-
stallatie.

1.3.3
In de Regeling Scheiden en gescheiden
houden van gevaarlijke afvalstoffen is
uitputtend vastgelegd welke gevaarlijke
afvalstoffen voor afvalscheiding in aan-
merking komen. De regeling bevat een
categorie ’overige gevaarlijke afvalstof-
fen’. In de informatiebladen is beschre-
ven welke gevaarlijke afvalstoffen in de
regel bij de onder dit besluit vallende
inrichtingen ontstaan. Bij het scheiden
van gevaarlijke afvalstoffen zal het
meestal gaan om stoffen die qua hoe-
veelheid, aard en samenstelling verge-
lijkbaar zijn met klein gevaarlijk afval
uit huishoudens. De wijze van afval-
scheiding kan daarmee vergelijkbaar
zijn. Onder gescheiden houden wordt
hier bedoeld dat vermenging van ver-
schillende categorieën gevaarlijke afval-
stoffen wordt voorkomen. Aan deze
bepaling kan al worden voldaan door
het betreffende afval te bewaren in
afzonderlijke emballage in een verza-
melcontainer, -doos of soortgelijke
bewaarplaats.

1.3.4
Indien de opslag van afvalstoffen geur-
overlast veroorzaakt moeten speciale
voorzieningen worden getroffen. In veel
gevallen zal het voldoende zijn om de
afvalstoffen op te slaan in een afgeslo-
ten bak of container en regelmatig af te
voeren. In sommige gevallen zullen spe-
cifieke maatregelen nodig zijn. Deze
bepaling geeft tevens aan dat er bij de
opslag van afvalstoffen rekening moet
worden gehouden met de latere herge-
bruiksmogelijkheden.

Bedrijfsafvalwater
Bij Besluit van 19 januari 1996 houden-
de het opnemen van voorschriften in

enkele algemene maatregelen van
bestuur gebaseerd op artikel 8.40 Wm
met betrekking tot het brengen van
bedrijfsafvalwater in een voorziening
voor de inzameling en het transport
van afvalwater (Staatsblad 1996, 45) is
aan het oude 8.40-besluit waarvoor het
onderhavige besluit in de plaats treedt,
een aantal voorschriften toegevoegd
met betrekking tot de indirecte lozing
van afvalwater. De voorschriften 1.3.6
en verder sluiten hierbij aan. De syste-
matiek van de voorschriften is enigszins
aangepast zodat deze beter aansluiten
bij de vorige voorschriften. De voor-
schriften zijn bezien in het licht van de
ruimere werkingssfeer van het besluit,
hetgeen heeft geleid tot enkele aanpass-
ingen.
Wanneer in de voorschriften is aange-
geven dat bedrijfsafvalwater met
bepaalde kenmerken niet in de riolering
wordt gebracht, betekent dit dat ook
het lozen van bedrijfsafvalwater met die
kenmerken op de bedrijfsriolering niet
is toegestaan. Voor deze redactie is
gekozen wanneer het ongewenst wordt
geacht dat dit bedrijfsafvalwater waar
dan ook in de riolering wordt gebracht
en het tevens redelijkerwijs kan worden
voorkomen dat bedrijfsafvalwater met
de betreffende kenmerken in de riole-
ring terecht komt.
Wanneer in de voorschriften is aange-
geven dat bedrijfsafvalwater met
bepaalde kenmerken niet in het open-
baar riool mag worden gebracht, bete-
kent dit dat het brengen van bedrijfsaf-
valwater met die kenmerken in de
bedrijfsriolering wel is toegestaan, mits
voorafgaand aan de lozing op het
openbaar riool een dusdanige behande-
ling plaatsvindt dat aan de betreffende
voorschriften wordt voldaan. Van het
brengen van bedrijfsafvalwater in het
openbaar riool is binnen de gekozen
terminologie overigens ook sprake wan-
neer bedrijfsafvalwater vanuit de
bedrijfsriolering niet rechtstreeks in het
openbaar riool wordt gebracht, maar
bijvoorbeeld via een bedrijfsriolering
van een ander bedrijf. Van belang voor
de interpretatie van het voorschrift is
dat het bedrijfsafvalwater in het open-
baar riool terecht komt. Ook wanneer
het bedrijfsafvalwater op een andere
wijze dan via de bedrijfsriolering vanuit
een inrichting in het openbaar riool
wordt gebracht (bijvoorbeeld via een
straatkolk) is er dus sprake van het
brengen van bedrijfsafvalwater in een
openbaar riool en gelden de voorschrif-
ten van dit besluit.

1.3.5
Dit voorschrift bevat algemene eisen
waaraan afvalwater moet voldoen,
ongeacht de activiteit waarbij het vrij-
komt. Zo is het verboden om bedrijfs-
afvalwater dat bedrijfsafvalstoffen
bevat waarvan kan worden voorkomen
dat ze in het bedrijfsafvalwater terecht
komen, in een riolering te brengen.
Hierbij moet gedacht worden aan bij-
voorbeeld destillatieresidu bij het reini-
gen met oplosmiddelen of PER dat bij
conventionele reinigingsmachines ach-
terblijft en uiteindelijk in het riool
terecht komt.
Ook is het verboden om een gevaarlijke
afvalstof, waarvan kan worden voorko-
men dat deze in de bedrijfsriolering
terecht komt, in de riolering te brengen.
Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld
restanten reinigingsmiddel PER,
HFK’s, HCFK’s of R113. Voor werk-
zaamheden of handelingen waarbij niet
kan worden voorkomen dat bedrijfsaf-
valwater vrijkomt dat een gevaarlijke
afvalstof is, wordt het in de specifieke
voorschriften toegestaan onder bepaal-
de voorwaarden en in een aangegeven
maximum concentratie een bepaalde
gevaarlijke afvalstof in een riolering te
brengen.
Bij het nat(wit)wasproces wordt water
geloosd met een temperatuur tot 40°C
en een pH-waarde van maximaal 11.
Dit is inherent aan het gevoerde proces.
Het reinigen en desinfecteren van textiel
maakt het noodzakelijk dat bij tempe-
raturen van 60 tot 80°C wordt gewas-
sen en een alkalische zeepoplossing met
een pH tot 11 wordt gebruikt. Hoewel
binnen deze inrichting veel aan energie-
terugwinning wordt gedaan, is het tech-
nisch niet mogelijk om het te lozen
waswater verder af te laten koelen dan
40°C, zonder het energieverbruik
enorm te laten toenemen. Het terug-
brengen van de pH-waarde vereist een
grote mate van verdunning met schoon
water, hetgeen niet alleen kostenverho-
gend werkt, maar ook in strijd is met
het zorgbeginsel voor het grondstofge-
bruik. In veruit de meeste gevallen zal
dit soort lozing de goede werking van
de riolering niet belemmeren. Vaak is
voor bedrijven in deze sector een ver-
gunning op de vroegere lozingsverorde-
ning onder de bovengeschetste condities
verleend. Deze situatie kan derhalve
voor deze bedrijfstak worden
beschouwd als invulling van de algeme-
ne zorgplichtbepaling als bedoeld in dit
voorschrift.
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Indien de beheerder van de riolering
kan aangeven dat de riolering door
deze lozingsparameters beschadigd zal
raken, dan kan het bevoegd gezag bij
nadere eis bepalen aan welke parame-
ters de lozing van het afvalwater dan
moet voldoen.
Voor elk bedrijf dat afvalwater op de
riolering loost, zijn standaardvoor-
schriften ter bescherming van het riool
van toepassing. Bovendien gelden voor
bepaalde activiteiten bijzondere voor-
schriften of worden speciale voorzienin-
gen voorgeschreven. Hoofdstuk 4 biedt
de mogelijkheid tot het stellen van
nadere eisen.

1.3.6
Dit voorschrift strekt tot implementatie
van de Richtlijn Stedelijk afvalwater
(91/271/EEG) en bevat voorschriften
die op grond van de richtlijn aan elk
lozen op het openbaar riool moeten
worden gesteld. In dit voorschrift is de
bescherming van het oppervlaktewater,
de zuiveringstechnische werken en het
openbaar riool algemeen verwoord. In
de overige voorschriften die in het
besluit zijn opgenomen is de bescher-
ming van het milieu tegen nadelige
gevolgen van indirecte lozingen nader
uitgewerkt.
Bij bedrijven die reinigen met oplos-
middelen in conventionele reinigings-
machines zal tijdens de reiniging van
kleding en textiel een kleine hoeveelheid
PER in het bedrijfsafvalwater terecht
komen en op het openbaar riool wor-
den geloosd. Dit kan zich bijvoorbeeld
voordoen in de volgende situaties:
– bij het reinigingsproces wordt water
in de trommel gevoegd, of
– bij conventionele machines waar lei-
dingwater als koelmedium wordt
gebruikt.
Een dergelijke lozing van PER op het
openbaar riool toegestaan wanneer de
concentratie van PER in het bedrijfsaf-
valwater niet hoger is dan 0.1 mg/l in
enig steekmonster. Bedrijven die tot de
inwerkingtreding van dit besluit onder
het Besluit chemische wasserijen milieu-
beheer vielen, zullen geen problemen bij
de naleving van dit voorschrift onder-
vinden. Bij deze bedrijven zijn alleen
nog reinigingsmachines met diepkoelin-
stallatie aanwezig.

1.3.7
Wanneer bedrijfsafvalwater niet door
tussenkomst van een openbaar riool in
het oppervlaktewater wordt gebracht,
maar via een andere route, is voor-

schrift 1.3.6 van overeenkomstige toe-
passing. Welke onderdelen van dat
voorschrift relevant zijn, is afhankelijk
van de route waarlangs het afvalwater
in het oppervlaktewater terecht komt.
Omdat kennis over die route op het
lokale niveau bekend is, is daar de
bevoegdheid gelegd om bij nadere eis
een voorschrift op te leggen, dat
afdoende bescherming voor riool, zui-
veringsinstallatie en oppervlaktewater
waarborgt.

1.3.9
Om na te kunnen gaan of een textielrei-
nigingsbedrijf voldoet aan de in het
voorschrift 1.3.6 opgenomen NEN-nor-
men dient in het bedrijf een controle-
voorziening aanwezig te zijn zodat
steeksproefgewijze metingen kunnen
worden uitgevoerd.
De verplichting tot het uitvoeren van
dergelijke metingen kan door het
bevoegd gezag in een nadere eis worden
opgelegd, conform het bepaalde in
voorschrift 4.3.4.

Paragraaf 1.4 Lucht

1.4.1
Verwarmings- en stookinstallaties kun-
nen bij een verkeerde afstelling tot
rookgassen leiden die een aanzienlijke
nadelige invloed hebben op het milieu
op alle schaalniveaus. Een goede afstel-
ling van de verbrandingsprocessen kan
dat al aanzienlijk beperken. Er bestaat
een certificatieregeling, de
Certificatieregeling voor het uitvoeren
van onderhoud en inspecties aan stook-
installaties, opgezet door een aantal
organisaties in de installatiebranche,
aan de hand waarvan bedrijven onder
ISO-kwaliteitsgaranties voor afstelling,
onderhoud en reparatie van de verbran-
dingsinstallatie kunnen zorgen. Deze
bepaling laat uiteraard onverlet hetgeen
in specifieke besluiten ten aanzien van
emissies naar de lucht is geregeld.

Paragraaf 1.5 Verlichting

1.5.1
De verlichting moet zodanig zijn aange-
bracht dat licht niet direct bij omwo-
nenden naar binnen schijnt. Vaak
wordt overlast veroorzaakt door schijn-
werpers die zijn geplaatst als inbraak-
preventie of door lichtbakken voor
reclamedoeleinden. Door schijnwerpers
zorgvuldiger af te stellen en te richten
kunnen klachten veelal worden verhol-
pen. Voor het objectief vaststellen van

lichthinder is momenteel geen stan-
daardmethodiek beschikbaar en kan
niet worden getoetst aan een norm.
Door de Nederlandse Stichting voor
Verlichtingskunde worden initiatieven
ondernomen tot het in 1999 realiseren
van een aanbeveling ten behoeve van
het vaststellen en beoordelen van hin-
dersituaties.

Paragraaf 1.6 Veiligheid

1.6.1
Onder (licht) ontvlambare stoffen wor-
den bijvoorbeeld verstaan: aceton,
(was)benzine, ethanol, petroleum, spiri-
tus, terpentine en thinner. De verpak-
kingen zijn voorzien van een vierkant
oranje etiket met een vlam. Het verbod
op roken en open vuur in bovenge-
noemde ruimten moet zijn aangegeven
met een gevarensymbool (overeenkom-
stig NEN 3011) of met duidelijk leesba-
re tekst.

1.6.2
Over het algemeen is mechanische ven-
tilatie niet nodig, tenzij de acculader en
accumulatorenbatterij is opgesteld in
een kleine, besloten ruimte. In de mees-
te gevallen is het voldoende als de
acculader in een grote ruimte, liefst
nabij een buitendeur is geplaatst.

1.6.3
Een brandschakelaar moet zich bij
voorkeur zo dicht mogelijk bij de
stookruimte bevinden, tenzij de
stookruimte slecht bereikbaar is (bij-
voorbeeld op een zolder die alleen via
een vlizotrap te bereiken is). In een der-
gelijke situatie is het beter de afsluiter
op een goed bereikbare, duidelijk aan-
gegeven plaats aan te brengen.
Een gasafsluiter is meestal in de meter-

kast aanwezig, daar waar gasleidingen
het bedrijfspand binnenkomen.
Om te kunnen beoordelen of dit voor-
schrift op een stookruimte van toepas-
sing is, moet worden nagegaan wat het
individuele vermogen (nominale belas-
ting op bovenwaarde) is van de instal-
laties die in de stookruimte staan opge-
steld. Voor toestellen met een
gezamenlijke (hoofd)afsluiter, beveili-
ging, kleppen, rookgasafvoer e.d. moet
het belast vermogen echter worden
opgeteld.

Paragraaf 1.7 Water

1.7.1
In het algemeen deel van deze toelich-
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ting is reeds ingegaan op het waterge-
bruik. Bij natwasserijen is dat waterge-
bruik aanzienlijk; een doorsnee bedrijf
gebruikt gauw 80.000 m3 per jaar.
Indien het bevoegd gezag dat verzoekt,
zal zo’n bedrijf moeten aangeven welke
maatregelen of voorzieningen het heeft
getroffen of zal treffen die ertoe bijdra-
gen dat een zo zuinig mogelijk gebruik
van water wordt gemaakt.
Dit kan bijvoorbeeld blijken uit:
– de realisatie of een uitgewerkte plan-
ning voor de uitvoering van maatrege-
len op basis van de adviezen die door
externe deskundigen zijn gegeven; zo’n
advies kan bijvoorbeeld door een
waterleverend bedrijf worden gegeven;
– eventuele andere documenten of ver-
klaringen waaruit blijkt dat het bedrijf
de gevraagde prestatie op dit gebied
levert of zal leveren.

1.7.2
Inrichtingen zullen die maatregelen die-
nen te treffen die zich binnen een rede-
lijke tijd terugverdienen, waarbij reke-
ning wordt gehouden met mogelijke
neveneffecten. Hierbij wordt uitgegaan
van de binnen de branche gebruikelijke
terugverdientijden. De terugverdientijd
zal mede afhankelijk zijn van de speci-
fieke omstandigheden van het bedrijf
en het tijdstip waarop de maatregel
wordt uitgevoerd. De inrichting heeft
binnen termen van redelijkheid ruimte
om bij de besluitvorming over de
waterbesparingsvoorzieningen aanslui-
ting te zoeken bij andere investerings-
beslissingen of -ritmen van het bedrijf.
Of aan de verplichting wordt voldaan
kan blijken uit de documenten of de
verklaringen die hierboven bij de toe-
lichting bij voorschrift 1.7.1 zijn
genoemd.

Paragraaf 1.8 Overig algemeen

1.8.1
Deze bepaling vormt een aanvullende
norm voor de zorg voor het milieu, die
degene die de inrichting drijft behoort
te betrachten. De zorgplicht voor het
milieu - neergelegd in artikel 1.1a van
de Wet milieubeheer brengt onder meer
met zich dat ook ten aanzien van aan-
gelegenheden in de bescherming waar-
van dit besluit niet voorziet omdat spe-
cifieke voorschriften ontbreken, degene
die de inrichting drijft, de nodige maat-
regelen en voorzieningen treft om even-
tuele nadelige gevolgen voor het milieu
vanwege de inrichting te voorkomen.
Als die gevolgen zich voordoen, is die

persoon gehouden deze nadelige gevol-
gen zoveel mogelijk te beperken of
ongedaan te maken. Dit geldt ook voor
de gevallen waarin dit besluit weliswaar
een regeling bevat doch waarin tevens
moet worden geconludeerd dat de
gestelde voorschriften niet geheel voor-
zien in een toereikende bescherming
van het milieu en dat van degene die de
inrichting drijft mag worden verwacht
dat hij zijn verantwoordelijkheid ook
neemt en ervoor zorg draagt dat die
nadelige gevolgen zoveel mogelijk wor-
den voorkomen of voorzover voorko-
men niet mogelijk is, zoveel mogelijk
worden beperkt. Dit zou het geval kun-
nen zijn waarin bijvoorbeeld sprake is
van een emissie van een bepaalde stof
naar de lucht en waarvoor paragraaf
1.4 geen of ontoereikende voorschriften
bevat.

Hoofdstuk 2 Bijzondere voorschriften
met betrekking tot activiteiten die in de
inrichting worden verricht

Paragraaf 2.1 Reinigen met PER

2.1.1
Voor de toelichting bij de normstelling
wordt verwezen naar paragraaf 1.4.3,
onderdeel b, van het algemene deel van
deze toelichting. De strekking van de
resterende voorschriften in deze para-
graaf zijn grotendeels gelijk aan de
strekking van de overeenkomstige voor-
schriften uit het inmiddels ingetrokken
Besluit chemische wasserijen milieube-
heer.

2.1.2
Indien na 1 januari 2007 nog PER
wordt gebruikt voor de reiniging van
textiel, is het aan de degene die de
inrichting drijft om aan te tonen dat de
immissie van PER de (nieuwe) norm-
stelling niet overschrijdt. Alleen onder
die voorwaarde kan reinigen in PER
ook na 1 januari 2007 worden toege-
staan.

Paragraaf 2.2 Reinigen met andere
oplosmiddelen

2.2.1
Het verbod op het gebruik van R113,
anders dan door regeneratie verkregen,
is een bestendiging van het verbod uit
het Besluit chemische wasserijen milieu-
beheer.

2.2.2
Om te voorkomen dat nieuwe ontwik-

kelingen in reinigingstechnieken door
wetgeving te zeer worden belemmerd is
in dit voorschrift een algemene eis ten
aanzien van reinigingsmachines ver-
woord. Het gaat om enerzijds de con-
structieve deugdelijkheid (materiaalkeu-
ze), en anderzijds het gesloten zijn
(tijdens de procesgang) van de machine,
waardoor geen oplosmiddel kan emitte-
ren.

2.2.3
Speciaal voor de toepassing van kool-
waterstoffen als reinigingsmiddel is een
emissie-eis opgenomen. Deze eis is te
beschouwen als een prestatie-eis voor
het koel/droog-proces voordat de reini-
gingsmachine wordt geopend om het
textiel te verwijderen.

Paragraaf 2.3 Wassen

2.3.1
Wasserijbedrijven gebruiken zout voor
het ontharden van water voorafgaand
aan het wasproces. Voornamelijk zal
industriezout worden gebruikt dat veel-
al in plastic kunststof zakken van
25 kilogram is verpakt. Indien dit zout
ongecontroleerd in de riolering of in de
bodem terecht komt kan schade aan
het rioleringstelstel worden toegebracht
dan wel verontreiniging optreden. Op
de inrichtinghouder rust de verant-
woordelijkheid te zorgen dat de op- en
overslag van zout goed wordt uitge-
voerd. Te denken valt aan het controle-
ren van de zakken of het voorkomen
dat de opslag in de nabijheid van
schrobputjes plaatsvindt.

Paragraaf 2.4 Opslag of overslag,
bewerking en verwerking van gevaarlijke
stoffen

2.4.1 en 2.4.2
Het voorschrift is onder meer van toe-
passing op de opslag van PER, R113
en andere gevaarlijke stoffen die
gebruikt worden in reinigingsprocessen.
Voorschrift 2.4.2 ziet toe op de hande-
lingen die met gevaarlijke stoffen kun-
nen worden verricht in bijvoorbeeld een
werkplaats. Onder (licht) ontvlambare
vloeistoffen worden K1- en K2-produk-
ten verstaan. In verband met de bijzon-
dere gevaarsaspecten van deze stoffen
moet een lekbak 100% opvangcapaciteit
bezitten. Als boven een lekbak zowel
(licht) ontvlambare stoffen als andere
milieugevaarlijke vloeistoffen worden
opgeslagen, moet toch een lekbak met
100% opvangcapaciteit worden aange-
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houden. Doorgaans zal de bedoelde
lekbak binnen zijn opgesteld, waardoor
automatisch wordt voldaan aan de
bescherming tegen inregenen.
Onder installaties die op een vloeistof-
dichte vloer moeten worden geplaatst,
valt onder andere een koelinstallatie,
oliekachel of noodstroomaggregaat.

2.4.3
Indien in een inrichting gevaarlijke
stoffen worden opgeslagen, dient dit te
gebeuren overeenkomstig de richtlijn
CPR 15-1. Onder emballage wordt ook
verstaan kunststof big bags. Voor de
controle van de voorzieningen die vol-
gens deze CPR moeten zijn getroffen, is
een checklist beschikbaar.

Paragraaf 2.5 Stoomketel

2.5.1 tot en met 2.5.3
Het in gebruik hebben van een stoom-
ketel ten behoeve van de verwarming
kan in bepaalde gevallen tot een
bepaalde mate van hinder leiden voor
omwonenden. Onder meer kan het
spuien van een stoomketel, dit is het
lozen van spuiwater op een riolering,
gepaard gaan met enig geluid en kun-
nen stoomdampen leiden tot overlast.

Hoofdstuk 3 Bijzondere voorschriften
met betrekking tot de bedrijfsvoering van
de inrichting

Paragraaf 3.1 Onderhoud en schoon-
maak

3.1.1
Als installaties, toestellen of voorzienin-
gen van een inrichting slecht onderhou-
den worden, is de kans groter dat
gevaarlijke situaties ontstaan of over-
last voor de omgeving optreedt. Good-
housekeeping is de basis van een goede,
voor het milieu verantwoorde bedrijfs-
voering.

3.1.2
Als milieugevaarlijke stoffen of olie
worden opgeslagen moet voldoende
absorptiemiddel aanwezig zijn om
gemorste stoffen op te ruimen. Als
absorptiemiddel kunnen speciaal hier-
voor bestemde korrels worden gebruikt,
maar ook bijvoorbeeld zaagsel is een
geschikt middel. Gebruikt absorptie-
middel moet als gevaarlijk afval wor-
den opgeslagen en afgevoerd.

Paragraaf 3.2 Controle van installaties
en voorzieningen

3.2.1
Het onderhoud van een stook- of C.V.-
installatie en het bijbehorend verbran-
dingsgasafvoersysteem wordt doorgaans
uitbesteed aan een verwarmingstech-
nisch installatiebedrijf. Deze voert het
onderhoud uit volgens de hiervoor gel-
dende NEN-normen en installatie-eisen.
Meestal wordt een onderhoudscontract
afgesloten. Als bewijs van een uitge-
voerde onderhoudsbeurt wordt vaak
een sticker met jaartal op de stookin-
stallatie of C.V.-ketel aangebracht. Als
uitgangspunt gelden in ieder geval de
gebruiks- en onderhoudsinstructies van
de leverancier van de installatie.

3.2.2
Door de branche is een certificatiesys-
teem in het leven geroepen voor de
genoemde activiteiten. De ’Certificatie-
regeling voor het uitvoeren van onder-
houd en inspecties aan stookinstallaties’
staat open voor een ieder, ook voor
buitenlandse bedrijven. Aangezien de
markt in staat is gebleken tot zelfregu-
lering, kan overheidsinterventie uitblij-
ven. De amvb beperkt zich derhalve tot
het geven van de functionele eis (voor-
schrift 1.4.1) en de verplichting tot
geregelde controle daarop door de
gecertificeerde deskundige (voorschrif-
ten 3.2.1 en 3.2.2)
Onderdeel b is opgenomen omdat naar
huidige inzichten overheidsregels niet
mogen leiden tot een monopolie-positie
van één instituut of bedrijf. Het staat
degene die de inrichting drijft derhalve
vrij, om voor de voorgeschreven con-
trole op zoek te gaan naar een bedrijf
dat niet gecertificeerd is, maar over
aantoonbare gelijke deskundigheid
beschikt. Daarbij zal hij een vergelijk-
bare beoordeling moeten maken als
door het certificerend instituut wordt
gedaan bij bedrijven die gecertificeerd
worden.

3.2.3
Inspectie en onderhoud van brandblus-
middelen dient jaarlijks plaats te vinden
volgens de voorschriften vermeld in
NEN 2559 en NEN 3211. Bedrijven die
blusmiddelen inspecteren en onderhou-
den moeten beschikken over een
REOB-erkenning (Regeling voor de
Erkenning van Onderhoudsbedrijven
kleine Blusmiddelen). Na inspectie
moeten blustoestellen en slanghaspels
worden voorzien van een label of sti-

cker met datum. Draagbare blustoestel-
len moeten bovendien worden voorzien
van een zegel.

3.2.4 en 3.2.5
Voor de opslag van milieugevaarlijke
stoffen, oliën en afvalstoffen ligt de
nadruk op good-housekeeping (zie ook
voorschrift 3.1.1). Een opslagplaats
moet netjes en overzichtelijk zijn. De
verschillende milieugevaarlijke stoffen,
oliën en afvalstoffen moeten gescheiden
van elkaar worden opgeslagen. Dit
houdt ook in dat afvalstoffen regelma-
tig worden afgevoerd (voorschrift
3.1.2). Emballage mag niet lekken en
eventueel gemorste stoffen moeten zo
spoedig mogelijk worden opgeruimd.
Als milieugevaarlijke stoffen of olie
worden opgeslagen moet voldoende
absorptiemiddel aanwezig zijn om
gemorste stoffen op te ruimen. Als
absorptiemiddel kunnen speciaal hier-
voor bestemde korrels worden gebruikt,
maar ook bijvoorbeeld zaagsel is een
geschikt middel. Gebruikt absorptie-
middel moet als gevaarlijk afval wor-
den opgeslagen en afgevoerd.

3.2.6
De natwasbedrijven, die door de uit-
breiding van de werkingssfeer ook
onder dit besluit vallen, hebben vaak
ook een machine voor het reinigen van
textiel staan. Dit zijn niet altijd diep-
koelmachines; er zijn ook ’open’ machi-
nes met een dubbel aktief koolfilter in
de ontluchtingsleiding. Voorschrift
3.2.6 ziet op het reinigen van dit filter.

Paragraaf 3.3 Bewaren van documenten

3.3.1
In nagenoeg elk bedrijf zijn installaties
aanwezig die door derden worden
onderhouden of gecontroleerd. Vaak
worden hiervoor onderhoudscontracten
afgesloten. Naast periodieke controles
van installaties kan het voorkomen dat
andere rapporten zijn opgesteld, metin-
gen zijn verricht of keuringscertificaten
zijn afgegeven, die op de een of andere
manier met milieu of externe veiligheid
te maken hebben.
Resultaten van dergelijke onderzoeken,
metingen, controles, alsmede afgiftebe-
wijzen van afval zijn tijdens een contro-
lebezoek vaak moeilijk te achterhalen.
Soms worden ze zelfs buiten de inrich-
ting bewaard.
De gedachte achter dit voorschrift is,
om alle gegevens met betrekking tot
milieu en veiligheid op een centrale
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plaats binnen de inrichting te bewaren
dan wel binnen korte termijn beschik-
baar te hebben. Dit levert de volgende
voordelen op:
– het bedrijf krijgt een beter inzicht in
de ’prestaties’ die op milieugebied zijn
geleverd;
– voor de controlerend ambtenaar
wordt een bedrijfscontrole vereenvou-
digd, omdat alle relevante informatie
binnen korte termijn aanwezig is.
In het ideale geval zal bij een incidente-
le controle inzicht worden verkregen in
het bedrijfsfunctioneren in de tussenlig-
gende periode.
Dit voorschrift geeft aan wat voor
onderzoeken, metingen en keuringen op
milieugebied bij bedrijven kunnen wor-
den uitgevoerd. Dit betekent niet dat
bedrijven door middel van dit voor-
schrift worden verplicht tot het uitvoe-
ren van bedoelde onderzoeken als dit
niet in een van de andere voorschriften
is geregeld. Als echter bepaalde rappor-
ten zijn opgesteld, certificaten zijn afge-
geven of onderhoudscontracten zijn
afgesloten waarbij sprake is van enige
milieurelevantie, dan dienen deze bin-
nen de inrichting te worden bewaard
(bij voorkeur in een milieuregistratie-
map of speciale kast). De mogelijkheid
is opengelaten dat de betreffende docu-
menten buiten de inrichting worden
bewaard. Deze documenten dienen dan
wel binnen een door een toezichthouder
te stellen termijn voor hem beschikbaar
te zijn. Indien de toezichthouder dit
nodig acht, dienen de opgeëiste stukken
binnen zeer korte tijd beschikbaar te
worden gesteld. De keuze van de lei-
ding van de betreffende inrichting om
in dit artikel genoemde documenten (of
een kopie daarvan) buiten de inrichting
te bewaren, mag niet ten koste gaan
van de voortvarendheid van een inge-
steld onderzoek. Tevens moet de regis-
tratie van periodieke controles, afgifte-
bewijzen van afval en andere
milieurelevante documenten worden
bewaard. Wanneer de originelen op het
hoofdkantoor van een concern worden
bewaard, verdient het aanbeveling om
de filialen van een afschrift van de
betreffende dokumenten te voorzien.
Voorschrift 3.3.1 laat de eventuele
plicht om op grond van andere wetge-
ving in dit besluit bedoelde stukken
voor langere tijd te bewaren dan hier
aangegeven onverlet. Overigens wordt
nog opgemerkt dat een toezichthouder
op basis van artikel 18.5, eerste lid, van
de Wet milieubeheer de bevoegdheid
heeft om de hier bedoelde documenten

in te zien, en daarvan een of meerdere
kopieën te maken, indien dat voor de
vervulling van zijn taak nodig is (zie
ook artikel 5.1.7 van de Algemene wet
bestuursrecht).

Hoofdstuk 4 Nadere eisen

Paragraaf 4.1 Geluid en trilling

4.1.1 en 4.1.2
Het bevoegd gezag wordt de mogelijk-
heid geboden in individuele gevallen
van de standaard geluidsnorm af te wij-
ken. Deze afwijkingsmogelijkheid geldt
niet voor de geluidsniveaus binnen
woningen van derden; daarvoor is
ongeacht de hoogte van de afwijking
van de buitenwaarde een vast bescher-
mingsniveau vastgelegd overeenkomstig
de binnenwaarde uit voorschrift 1.1.1.
Bij toepassing van de afwijkingsmoge-
lijkheden dient derhalve te worden
nagegaan in hoeverre het geluidsniveau
binnen woningen van derden die bin-
nen de akoestische invloedssfeer zijn
gelegen, wordt beïnvloed. Met de akoe-
stische invloedssfeer wordt hier bedoeld
de geluidsbelasting vanwege de inrich-
ting op de gevels van omliggende
woningen voorzover dat hoger is dan
50 dB(A). Uiteenlopende redenen of
argumenten kunnen ten grondslag lig-
gen aan de wens, behoefte of noodzaak
tot afwijken.
In beginsel zal de hoogte van het heers-
ende referentieniveau bepalend kunnen
zijn voor de mate van afwijking van de
standaard geluidsnorm.
De volgende invulling kan dan aan de
orde zijn.
a. Indien het heersende referentieniveau
zodanig laag is, dat de in dit voor-
schrift gestelde standaard geluidsnorm
zal leiden tot hinder voor de woonom-
geving, kan een lagere geluidgrenswaar-
de aan het bedrijf worden opgelegd.
Dit kan zich voordoen in situaties
waarbij bedrijven zijn gevestigd in een
rustige woonomgeving zoals bijvoor-
beeld een stille woonwijk of landelijk
gebied. Bij het in overweging nemen
van een lagere geluidgrenswaarde zal
het bevoegd gezag rekening dienen te
houden met de rechtszekerheid van
gevestigde bedrijven. Alternatieve maat-
regelen kunnen in de afweging worden
betrokken waarbij zonodig aandacht
moet worden geschonken aan een even-
redige lastenverdeling. Van belang is
voorts dat bezien kan worden in hoe-
verre eventuele maatregelen gefaseerd
kunnen worden uitgevoerd.

b. Indien het heersende referentieniveau
zodanig hoog is dat redelijkerwijs van
het bedrijf niet kan worden verlangd de
lagere standaard geluidsnorm na te
leven en de handhaving van geluid-
snorm een onevenredige beperking van
de bedrijfsvoering of zelfs sluiting zou
kunnen betekenen, terwijl de lokale
situatie een soepeler normstelling toe-
laat. In een dergelijk geval kan de
geluidgrenswaarde worden verhoogd.
Dit zal zich met name voordoen in
drukkere gebieden.
c. Niet uitsluitend het heersende refe-

rentieniveau behoeft maatgevend te zijn
om afwijking van de norm te wensen.
Ook maatschappelijke ontwikkelingen
en de al of niet hierdoor veranderende
regelgeving kan daartoe aanleiding vor-
men.
d. Tenslotte kunnen eventueel ook

geluidgrenswaarden boven het referen-
tieniveau worden vastgesteld bijvoor-
beeld indien individuele bedrijfsecono-
mische redenen motief zijn om aan de
behoeften van het bedrijfsleven tege-
moet te komen, en indien is aange-
toond dat maatregelen onvoldoende
soelaas bieden. In dergelijke gevallen
zal het bevoegd gezag een afweging
moeten maken tussen de belangen van
het bedrijfsleven en de belangen van de
woonomgeving rond de inrichting.
Ondermeer kan zich deze problematiek
voordoen rond laad- en losaktiviteiten
en in specifieke situaties waarbij extra
geluidruimte moet worden geboden om
de bedrijfsvoering niet geheel onmoge-
lijk te maken.
Het gebruik maken van de mogelijk-

heid tot afwijking van de standaard-
norm vindt plaats op basis van een
lokale afweging met inachtneming van
bovengenoemde motieven. Omdat voor
het onderwerp geluid een vergaande
mate van decentralisatie gewenst wordt
geacht, is afgezien van het opnemen
van een bandbreedte waarbinnen deze
afweging kan plaatsvinden. Wel is een
overgangsregeling voor bestaande
bedrijven opgenomen waarvoor een
ondergrens geldt van 40 dB(A) conform
de bestaande besluiten. Als bestaand
wordt aangemerkt de voor de invoering
van dit besluit fysiek aanwezige inrich-
ting. Vanzelfsprekend is de beoogde
lokale afweging en besluitvorming
gebonden aan de opgebouwde praktijk
rond de benadering van het onderwerp
geluid. Immers, geluid is geen nieuw
aspect, maar reeds jarenlang een struc-
tureel element in de uitvoeringspraktijk
van vergunningverlening, de planologie,
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de rechtspraak en de handhaving; in
technische zin gevoed door uitvoerings-
besluiten, circulaires, richtlijnen en
handreikingen.
De beslissing tot het afwijken van de

standaardnorm dan wel het voorschrij-
ven van voorzieningen, dient expliciet
te worden geformaliseerd door middel
van het instrument nadere eis. Van
belang hierbij is dat aan de beslissing
om af te wijken van de standaardnorm
een afdoende akoestische motivatie ten
grondslag moet liggen, bij voorkeur en
voor zover mogelijk, ondersteund door
relevante geluidmetingen. Een afwijking
van de gestelde norm wordt in gevallen
van bezwaar of beroep volgens de pro-
cedures krachtens de Algemene wet
bestuursrecht ter toetsing voorgelegd
aan de rechter.

4.1.3
Om te voorkomen dat een inrichting,
die betrekkelijk ver van woningen of
andere geluidsgevoelige bestemmingen
is gesitueerd, geen toepassing hoeft te
geven aan het ALARA-principe en
daardoor onbeperkt geluid mag produ-
ceren, was in de oude 8.40-besluiten
een bepaling opgenomen dat het equi-
valente geluidsniveau, bij afwezigheid
van woningen, op een afstand van 50
meter gold. Het kunnen vaststellen van
een andere waarde is mogelijk gemaakt
om de geluidruimte beperkt te houden
in voorkomende gevallen. Een ander
bezwaarten aanzien van de 50 m grens
betrof de amvb-inrichtingen op gezo-
neerde industrieterreinen. Voor die
inrichtingen die op dergelijke terreinen
ver van woningen zijn gesitueerd moet
toch een ’geluidruimte’ worden gereser-
veerd in overeenstemming met het 50 m
criterium ook al maken deze inrichtin-
gen op 50 m minder geluid. Deze
geluidruimte gaat ten koste van de
inrichtingen die wel een vergunning
behoeven en daardoor worden gedwon-
gen om bij nieuwe vestigingen van
amvb-inrichtingen meer geluidmaatre-
gelen te treffen. Immers, de zonegrens
en de afgegeven hogere waarden mogen
cumulatief niet worden overschreden.
Naar aanleiding van de kritiek op deze
regeling is besloten de starre bepaling
van 50 meter te vervangen door een
nadere-eis-bepaling.

4.1.4
Op grond van dit voorschrift kunnen
eventueel te treffen akoestische voorzie-
ningen verplicht worden gesteld of
gedragsregels worden opgelegd, die

nodig zijn om aan de geluidsvoorschrif-
ten van de geluidparagraaf te voldoen.
Een zodanige nadere eis zou alleen
gesteld moeten worden indien de lokale
situatie dat noodzakelijk maakt. Het
bevoegd gezag zal in overleg met het
betrokken bedrijf moeten vaststellen op
welke wijze en met welke middelen aan
de geluidsvoorschriften kan worden
voldaan.

4.1.5
Voor andere trillingsvormen kan het
bevoegd gezag specifieke trillingssterk-
ten bepalen. Hierbij gelden de streef-
waarden uit de Richtlijn 2 ’Hinder voor
personen in gebouwen door trillingen’
van Stichting Bouwresearch (1993) als
ondergrens.
In probleemsituaties dient gebruik te
worden gemaakt van de in de richtlijn
voorgeschreven methode. Deze metho-
de geeft naar de thans beschikbare ken-
nis, de beste reproduceerbare resulta-
ten.

Paragraaf 4.2 Energie

4.2.1 en 4.2.2
In omstandigheden of gevallen waarin
een specifieke benadering en concretise-
ring noodzakelijk blijkt, biedt voor-
schrift 4.2.1 de mogelijkheid aan het
bevoegd gezag tot het stellen van een
nadere eis. Zo’n nadere eis zal moeten
beantwoorden aan algemene criteria
van zorgvuldigheid (zie ook onderdeel
1.2.4 van het algemene deel van deze
toelichting). Ter concretisering van het
beoordelingsaspect ’redelijkheid’ is in
voorschrift 4.2.2 opgenomen dat het
bevoegd gezag geen nadere eisen mag
stellen die strekken tot het treffen van
maatregelen of voorzieningen die een
langere terugverdientijd hebben dan vijf
jaar bij gebouwen of faciliteiten en drie
jaar bij processen.
Wordt een investering verlangd, dan

ligt het voor de hand dat het bevoegd
gezag mede aangeeft op welke termijn
die maatregel of voorziening moet wor-
den getroffen. Daarbij kan erop wor-
den gelet dat een aansluiting plaats-
vindt bij andere investeringsbeslissingen
of - ritmen van het bedrijf.
Infomil stelt informatiebladen op waar-
in de stand der techniek met betrekking
tot energiebesparing wordt beschreven.
Deze bladen bevatten lijsten van maat-
regelen of voorzieningen die bij de con-
cretisering van de nadere eis als lei-
draad kunnen dienen.

4.2.3
Op grond van de Wet energiebesparing
toestellen (ook wel genoemd WET)
worden in het belang van de energiebe-
sparing regels gesteld met betrekking
tot toestellen en installaties. Zo zijn er
ter toepassing van EU-richtlijnen onder
meer eisen gesteld ten aanzien van het
energieverbruik van cv-ketels.
Dergelijke eisen gelden algemeen, onaf-
hankelijk van de plaats van het toestel
of de installatie. Met betrekking tot
toestellen en installaties waarvoor op
grond van de WET voorschriften zijn
gegeven kunnen geen nadere eisen wor-
den gesteld op grond van dit besluit.

Paragraaf 4.3 Afvalstoffen en afvalwater

4.3.1 en 4.3.2
Deze nadere eis-bevoegdheid is gerela-
teerd aan voorschrift 1.3.1. Bij het toe-
passen van de verplichting tot het ver-
richten van een onderzoek moeten de
kosten en baten zorgvuldig tegen elkaar
worden afgewogen. Niet tot onderzoek
behoeft te worden overgegaan in die
gevallen waarbij voor de hand liggende
en eenvoudige maatregelen kunnen
worden toegepast. De informatiebladen
van Infomil bevatten daartoe relevante
informatie. Het overgaan tot onderzoek
zou zich moeten beperken tot die speci-
fieke situaties waarbij onvoldoende
informatie beschikbaar blijkt om tot
een verantwoorde keuze te komen
omtrent maatregelen of voorzieningen.
Ook dient te worden bezien in hoeverre
reeds beschikbaar onderzoek, zowel op
bedrijfs- als op bedrijfstakniveau, aan
de behoefte tegemoet komt.
In daartoe noodzakelijke gevallen kun-
nen maatregelen in een nadere eis wor-
den vastgelegd. Het bevoegd gezag mag
geen nadere eisen stellen die strekken
tot het treffen van maatregelen of voor-
zieningen die een langere terugverdien-
tijd hebben dan vijf jaar. Bij het bezien
van de terugverdientijd moeten de kos-
ten van het nemen van preventie niet
uitsluitend worden afgezet tegen de
kosten van het verwijderen van afval-
stoffen. Preventiemaatregelen hebben
immers ook betrekking op besparing
van grondstoffen en andere voordelen
die zich in de bedrijfsvoering kunnen
voordoen.
De informatiebladen bevatten lijsten
van maatregelen of voorzieningen die
bij de concretisering van de nadere eis
als leidraad kunnen dienen.
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4.3.4 en 4.3.5
In het besluit zijn niet voor alle denk-
bare activiteiten die kunnen worden
uitgevoerd en tot het brengen van
afvalwater in de riolering kunnen lei-
den, voorschriften opgenomen. Dat
voorkomt, dat het besluit een uitge-
breid pakket aan voorschriften bevat
dat voor een groot deel niet relevant
zou zijn voor een gangbare inrichting.
Voor zover het nodig is om aan derge-
lijke activiteiten specifieke eisen te stel-
len ter bescherming van het milieu bie-
den deze voorschriften daarvoor een
basis.

4.5 Verlichting

4.5.1
Maatregelen met betrekking tot de
lichtbron kunnen door middel van een
nadere eis nader worden gedetailleerd.

Paragraaf 4.6 Water

4.6.1 en 4.6.2
In omstandigheden of gevallen waarin
een specifieke benadering en concretise-
ring noodzakelijk blijkt, biedt voor-
schrift 4.6.1 de mogelijkheid aan het
bevoegd gezag tot het stellen van een
nadere eis. Zo’n nadere eis zal moeten
beantwoorden aan algemene criteria
(zie ook onderdeel 1.2.4 van het alge-
mene deel van deze toelichting). Ter
concretisering van het beoordelingsas-
pect ’redelijkheid’ is in voorschrift 4.6.2
opgenomen dat het bevoegd gezag geen
nadere eisen mag stellen die strekken
tot het treffen van maatregelen of voor-
zieningen die een langere terugverdien-
tijd hebben dan vijf jaar. Wordt een
investering verlangd, dan ligt het voor
de hand dat het bevoegd gezag mede
aangeeft op welke termijn die maatregel
of voorziening moet worden getroffen.
Daarbij kan erop worden gelet dat een
aansluiting plaatsvindt bij andere inves-
teringsbeslissingen of - ritmen van het
bedrijf.

Paragraaf 4.7 Bodem

4.7.1
Deze paragraaf heeft betrekking op
zogenaamde nul-situaties en op het
eind-onderzoek na beëindiging van de
activiteiten in de inrichting. Het gaat
hier niet om het opsporen van histori-
sche bodemverontreiniging, omdat dat
voor de stomerij-branche is geregeld via
het spoor van de BSB (bodemsanering
van ingebruik zijnde bedrijfsterreinen).

Omdat inmiddels duidelijk is dat bij
een aanzienlijk deel van de stomerijen
(chemische wasserijen) bodemverontrei-
niging door PER aanwezig zal zijn,
wordt momenteel getracht een branche-
gewijze aanpak van de sanering daar-
van te realiseren. Mede gelet hierop,
wordt geadviseerd om de toepassing
van de gegeven bevoegdheid tot het
doen van bodemonderzoek af te stem-
men met het bevoegd gezag in het
kader van de Wet bodembescherming.
De Nederlandse Richtlijnen
Bodembescherming biedt een handrei-
king om bij vergunningverlening tot
een juiste keuze te komen omtrent het
al dan niet opleggen van de verplich-
ting tot nul-situatie onderzoek.
In verband met de aard van oplosmid-
delen zoals PER, moet bij de uitvoering
van een verkennend onderzoek naar
bodemverontreiniging bij dit soort
bedrijven op enkele aspecten extra wor-
den gelet:
a. bij een grondwaterstand tot 5 meter
onder maaiveld dienen minimaal 2 peil-
buizen te worden geplaatst in de buurt
van mogelijke verontreinigingsbronnen,
vanwege de mobiliteit van de stoffen;
b. bij een grondwaterstand dieper dan 5
meter onder maaiveld dient een aanvul-
lend bodemluchtonderzoek te worden
uitgevoerd in de buurt van mogelijke
verontreinigingsbronnen;
c. de grondwatermonsters dienen niet
alleen te worden geanalyseerd op de
gebruikte oplosmiddelen, maar ook op
hun afbraakprodukten.

4. Toelichting bijlage 2

Om een bedrijf aan te kunnen laten
tonen dat ook na 1 januari 2007 PER
gebruikt kan worden zonder overschrij-
ding van het MTR, is een goede, repre-
sentatieve meting nodig. Deze bijlage
neemt de meetmethode van het inge-
trokken besluit chemische wasserijen
over. Aanvankelijk leek dit voldoende,
maar inmiddels is duidelijk dat deze
meetmethode, vanwege de lage waarde
van het MTR, op onderdelen moet
worden aangepast. Daarnaast zal nog
worden voorzien in bepaling over de
omrekening van de gemeten waarden
naar jaargemiddelde concentraties.

De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
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