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1 Vanaf 1 oktober 1998 zijn op horecabedrijven, sport-

accommodaties en recreatieterreinen nieuwe milieuregels van toepassing.

De milieuregels komen voort uit de Wet milieubeheer en zijn opgenomen in

een zogenaamde algemene maatregel van bestuur (amvb), getiteld ‘Besluit

horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer’.

Bedrijven en accommodaties, aangeduid met het begrip inrichting, die onder

dat besluit vallen hebben geen aparte milieuvergunning meer nodig maar

moeten wel voldoen aan de voorschriften van het besluit. Daarbij wordt een

beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en exploi-

tanten om te helpen het milieu te verbeteren.

Leeswijzer

In deze brochure wordt ingegaan op de belangrijkste elementen van de nieu-

we milieuregels. In hoofdstuk 2 wordt beschreven op welke bedrijven en

accommodaties de nieuwe milieuregels van toepassing zijn en in hoofdstuk 3

op welke bedrijven niet. Hoofdstuk 4 behandelt de melding, hoofdstuk 5 de

overgangsregeling. De milieuvoorschriften staan in hoofdstuk 6. In hoofd-

stuk 7 worden richtlijnen gegeven voor de bedrijfsvoering en hoofdstuk 8

behandelt de rol van de gemeente. Hoofdstuk 9 geeft aan waar nadere infor-

matie is te verkrijgen.

Inleiding



Voor wie gelden de nieuwe milieu-
regels?
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2
De nieuwe milieuregels gelden voor vrijwel alle bedrijven

of accommodaties binnen de horeca-, sport- en recreatiesector.

Onder de nieuwe milieuregels vallen in ieder geval: 

• hotels, motels en pensions;

• café’s, cafetaria’s, snackbars, cateringbedrijven, bistro’s en restaurants;

• discotheken en andere dansgelegenheden;

• casino’s en hallen met speelautomaten;

• sportaccommodaties;

• zwembaden en badhuizen; 

• les- en uitvoeringsruimten voor muziek, toneel en dans; 

• bioscopen; 

• ruimten voor het houden van vergaderingen en conferenties;

• tentoonstellingsruimten;

• buurthuizen, ontmoetingscentra en clubhuizen;

• voorzieningen voor dagrecreatie voor ten hoogste 500.000 bezoekers

per jaar;

• vakantieparken met ten hoogste 400 vakantiewoningen;

• campings en terreinen met ten hoogste 750 trekkershutten.

Ook eventuele combinaties van dit soort bedrijven vallen onder het besluit.



Voor wie gelden de nieuwe milieu-
regels niet?
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3
Sommige bedrijven of accommodaties uit de

horeca, sport en recreatie vallen niet onder het besluit en hebben dus nog

wel een milieuvergunning nodig. Het gaat daarbij om de meer milieubelas-

tende bedrijven en accommodaties vanwege de aanwezigheid van bepaalde

stoffen of de aard van activiteiten.

In de volgende situaties blijft de vergunningplicht gelden:

• indien een grotere verwarmingsinstallatie aanwezig is dan 2500 kW of

een installatie die andere brandstoffen gebruikt dan gas of gasolie ;

• indien een koel- of vriesinstallatie aanwezig is met een (totale) capaciteit

van meer dan 200 kg ammoniak of meer dan 100 kg propaan, butaan of

een mengsel van beide;

• indien grote hoeveelheden vloeibare gevaarlijke stoffen worden opgesla-

gen in tanks, met uitzondering van tanks waarop het Besluit opslaan in

ondergrondse tanks van toepassing is of wanneer brandbare vloeistoffen

in bovengrondse tanks zijn opgeslagen;

• bedrijven waar gassen of gasmengsels zijn opgeslagen in tanks, met uit-

zondering van tanks waarop het Besluit opslag propaan milieubeheer van

toepassing is;

• indien brandstof wordt afgeleverd aan derden;

• indien meer dan 10.000 kg gevaarlijke stoffen en meer dan 400 kg

bestrijdingsmiddelen wordt opgeslagen;

• indien bedrijfsmatig dieren worden verhandeld, gefokt of geslacht;

• indien er sprake is van een jachthaven voor meer dan 10 schepen;

• indien gemotoriseerde (model)auto’s, (model)boten of (model)vliegtuigen

zijn toegelaten;

• indien sprake is van het schieten met vuurwapens, opslag of gebruik van

explosieve stoffen of het schieten met gas- of luchtdruk op open terrein.

Daarnaast vallen ook de bedrijven en accommodaties met een zekere omvang

buiten het besluit. Het gaat dan om:

• horecabedrijven voor meer dan 2000 bezoekers; 

• sportaccommodaties voor meer dan 6000 toeschouwers;

• terreinen die onder de milieu-effectrapportage vallen.

Bij twijfel wordt aangeraden de tekst van het besluit zelf te raadplegen.



De melding
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4 De bedrijven en accommodaties in de sectoren

horeca, sport en recreatie die geen vergunning meer nodig hebben, zijn wél

verplicht nieuwe of veranderende bedrijfsactiviteiten te melden bij de

gemeente. Dat moet gebeuren ten minste vier weken voordat die activiteiten

beginnen. Ook bestaande bedrijven en accommodaties die geen milieuver-

gunning hebben of zich nimmer hebben gemeld moeten zich alsnog melden

vóór 12 november 1998. Dit geldt dus ook voor sportaccommodaties. 

Aan de vorm van een melding zijn geen formele eisen gesteld. Van belang is

wel dat een duidelijke en inzichtelijke beschrijving van de bedrijfsactiviteiten

wordt geleverd. Daarbij moet een plattegrond worden gevoegd waarop zijn

aangegeven: 

• de grenzen van het terrein;

• de ligging en de indeling van de gebouwen;

• de bestemming van de verschillende ruimten.

Aan de hand van de beschrijving en de plattegrond moet de gemeente zich

dan een beeld kunnen vormen van de nieuwe of veranderde activiteiten van

het bedrijf of accommodatie.

In bepaalde gevallen dat muziek ten gehore wordt gebracht wordt bij de mel-

ding een akoestisch onderzoek verlangd. Een dergelijk onderzoek moet wor-

den overlegd indien het te produceren geluidniveau hoger is dan 80 dB(A) of

70 dB(A) bij aanwezigheid van aanpandige woningen. Uit dat onderzoek

moet blijken welke invloed de activiteiten hebben op de omgeving en welke

maatregelen eventueel moeten worden getroffen. In sommige situaties kan

de gemeente besluiten dat een dergelijk onderzoek achterwege kan blijven.  



Van oud naar nieuw: overgangsrege-
ling
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5

Bedrijven met een milieuvergunning

Bedrijven en accommodaties die nu een milieuvergunning bezitten kunnen

vanaf 1 oktober 1998 onder de nieuwe milieuregels vallen. Dat kan ook later

het geval zijn door wijzigingen binnen het bedrijf of de accommodatie. Voor

deze gevallen verandert er in beginsel weinig. De voorschriften uit de ver-

gunning die afwijken van de nieuwe regels blijven feitelijk nog drie jaar gel-

dig. Het moet daarbij wel gaan om onderwerpen die ook in het besluit zijn

opgenomen. Na afloop van de overgangstermijn van drie jaar zal de gemeen-

te in overleg met de ondernemers of beheerders moeten vaststellen of deze

oude voorschriften alsnog in een nadere eis worden opgenomen. 

Bedrijven en accommodaties die zich ooit hebben gemeld

Ook voor bedrijven en accommodaties, die zich onder de oude milieuregels

in het verleden hebben gemeld bij de gemeente, verandert er in beginsel wei-

nig. Een nieuwe melding is niet nodig, tenzij de activiteiten wijzigen. Een

nadere eis die de gemeente onder de oude regeling aan een bedrijf of accom-

modatie heeft gesteld, blijft ook onder de nieuwe regels van toepassing. Hier-

aan is geen termijn gebonden.



De milieuvoorschriften
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6 Een bedrijf of accom-

modatie die onder het besluit vallen moeten voldoen aan de daarin opgeno-

men milieuvoorschriften.

De milieuvoorschriften hebben tot doel te bereiken dat een zo groot moge-

lijke bescherming van het milieu wordt bereikt. Meer specifiek gaat het daar-

bij om het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van gevaar, schade of

hinder voor de directe omgeving. Daarnaast zijn meer op preventie gerichte

voorschriften opgenomen betreffende verwijdering, preventie en hergebruik

van afvalstoffen en zuinig gebruik van energie en water.

Eigen verantwoordelijkheid

De nieuwe milieuregels doen een nadrukkelijk beroep op de eigen verant-

woordelijkheid van ondernemers om zich in te zetten voor het milieu. Ze

krijgen in beginsel meer vrijheid om te bepalen op welke wijze milieudoel-

stellingen worden bereikt, rekening houdend met de eigen bedrijfsvoering

en plaatselijke omstandigheden. 

Geluid 

De horeca-, sport- en recreatie-instellingen moeten zorgen dat de geluids-

overlast van het bedrijf of accommodatie bepaalde grenzen niet overschrijdt.

Die grenzen variëren op verschillende tijdstippen van de dag: overdag is

meer geluid toegestaan dan ’s nachts. De gemeente kan door middel van een

nadere eis een andere geluidsnorm vastleggen.

Aan het stemgeluid van bezoekers op een open terrein en het geluid van de

sportbeoefening zelf is geen geluidsnorm gesteld. Bij het bepalen van het

geluidsniveau als gevolg van de activiteiten blijven deze buiten beschouwing.

De gemeente kan wel op andere wijze bereiken dat hinder tot een minimum

beperkt blijft: door middel van een nadere eis maatregelen voorschrijven die

betrekking hebben op toezicht, openstelling en indeling van bijvoorbeeld een

parkeerterrein.

Horeca-concentratiegebied

Een gebied waarin horeca geconcentreerd is gevestigd kan door de gemeente

worden aangewezen als horeca-concentratiegebied. Het voordeel daarvan is

dat de geluidsnormen gebiedsgewijs kunnen worden afgestemd op het

rumoer dat zich binnen een dergelijk gebied doorgaans voordoet.

Festiviteiten

Voor de viering van bepaalde festiviteiten biedt het besluit een vorm van ont-

heffing. Onderscheid wordt gemaakt in zogenaamde collectieve en indivi-

duele festiviteiten.

Bij festiviteiten met een collectief karakter staat doorgaans de gehele

gemeente of regio in het teken van die festiviteit. Voorbeelden zijn carnaval,

Koninginnedag en andere vieringen die al of niet voortkomen uit traditie. 



Het besluit bepaalt dat dergelijke vieringen bij voorbaat van de geluidseisen

zijn vrijgesteld op voorwaarde dat de festiviteiten in de gemeentelijke ver-

ordening zijn aangewezen. 

De andere vorm van festiviteiten kent een sterker individueel en inrichting-

gebonden karakter en bevindt zich meer in de sfeer van concerten of feesten.

Voor deze vorm van festiviteiten kan de gemeente een uitzondering maken

op de regels voor het maximale geluidsniveau. Dit alles kan op hooguit twaalf

dagen per kalenderjaar het geval zijn. De gemeente bepaalt wat binnen een

bedrijf of accommodatie toelaatbaar is.

Trillingen

Voor trillingen geldt het uitgangspunt dat deze feitelijk niet voelbaar mogen

zijn. In het besluit is dit vertaald in een normstelling voor de trillingsterkte

die is afgeleid uit de Richtlijn 2 ‘Hinder voor personen in gebouwen door

trillingen’ van de Stichting Bouwresearch (SBR).

Indien zich bijzondere trillingsverschijnselen voordoen kan de gemeente

door middel van een nadere eis een meer toegespitste norm voorschrijven. 

Energie

Een horeca-, sport- of recreatiebedrijf of accommodatie die jaarlijks meer dan

50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas gebruikt, zal maatregelen

moeten nemen om dat verbruik terug te dringen. De ondernemer moet op

verzoek van de gemeente melden welke maatregelen zijn of nog worden

getroffen. De investeringen moeten in de regel binnen een termijn van pak-

weg vijf jaar terug te verdienen zijn. Nadere informatie wordt geboden in het

informatieblad (zie hoofdstuk 9). 

Afvalpreventie

Van ondernemers in de horeca-, sport- en recreatiesector wordt verwacht dat

ze er alles aan doen om te zorgen dat er in hun bedrijf of accommodatie zo

weinig mogelijk afval ontstaat. Ook hier geldt dat de ondernemer op verzoek

van de gemeente moet melden welke maatregelen er zijn of nog worden

getroffen. De gemeente kan door middel van een nadere eis eventueel om

een preventie-onderzoek vragen. Nadere informatie wordt geboden in het

informatieblad (zie hoofdstuk 9).

Afvalscheiding

Het afval dat ondanks preventie toch ontstaat, moet gescheiden worden op-

geslagen en afgegeven voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is. De meest

voorkomende afvalfracties zijn:

• papier- en kartonafval

• kunststofafval

• wit- en bruingoed

• glasafval
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• groente-, fruit- en tuinafval

• groenafval

• metaalafval



Ook gevaarlijke afvalstoffen moeten gescheiden worden bewaard en afgege-

ven. Voor alle afvalstoffen geldt dat zij zodanig moeten worden opgeslagen

dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen.

Nadere informatie wordt geboden in het informatieblad (zie hoofdstuk 9).

Afvalwater

Het bedrijfsafvalwater dat op de riolering wordt geloosd wordt in het besluit

aan vele voorschriften gebonden. Kernpunt van de voorschriften is dat het te

lozen afvalwater het riool niet mag verstoppen of de zuiveringsinstallatie niet

mag ontregelen. Zo mogen onder meer geen gevaarlijke en snelbezinkende

stoffen worden geloosd en geen versnijdende apparatuur worden toegepast.

Afvalwater waarin oliën of vetten zitten, moet zo nodig door een slibvangput

of een vetafscheider worden geleid. 

Nadere informatie wordt geboden in het informatieblad (zie hoofdstuk 9).

Geur

Dampen die worden afgezogen uit ruimten waar voedingsmiddelen worden

bereid, moeten op een bepaalde hoogte in de buitenlucht worden gebracht.

Zo nodig kan een ontgeuringsinstallatie, bijvoorbeeld een actief koolstof-

filter, worden toegepast.

Dergelijke voorzieningen zijn niet nodig als zich in de keuken alleen een

elektrische frituurpan bevindt met een inhoud van niet meer dan 4 liter of

kookketels aanwezig zijn met niet meer inhoud dan 25 liter.

Lucht

Het verbrandingsproces in verwarmings- en stookinstallaties moet optimaal

zijn afgesteld zodat de nadelige invloed op het milieu zo veel mogelijk

beperkt blijft. Een goede afstelling heeft veelal ook een beperkend effect op

het energie- en grondstoffenverbruik.   

Indien in een parkeergarage voor ten minste 20 auto’s, een mechanische

ventilatie aanwezig is wordt in de voorschriften een bepaalde afvoerhoogte

aangegeven. Voor meer bouwkundige details rond parkeergarages wordt ver-

wezen naar de norm NVN 2443 van het Nederlandse Normalisatie-instituut.

Verlichting

De maatregelen op het gebied van verlichting hebben zowel betrekking op

binnen- als op buitenverlichting. Behalve hinder voor de omgeving kan ook

energiebesparing aanleiding zijn voor specifieke maatregelen. De verlichting

bestemd voor sportbeoefening moet worden uitgeschakeld tussen 23.00 en

7.00 uur. Directe lichtinstraling moet worden voorkomen bijvoorbeeld door

afscherming of verbeterde afstelling van verlichtingsarmaturen. De gemeen-

te kan door middel van een nadere eis een nader onderzoek vragen omtrent

hinderbeperkende maatregelen.

Evenals bij geluid kan bij festiviteiten en andere eenmalige activiteiten, maxi-

maal twaalf dagen per jaar van deze bepalingen worden afgeweken.
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Veiligheid

De veiligheidsvoorschriften hebben betrekking op:

• een verbod op roken en open vuur in ruimten waar ontploffingsgevaar

bestaat of (zeer licht) ontvlambare stoffen worden opgeslagen of gebruikt;

• gasflessen: deze moeten zijn goedgekeurd door het Stoomwezen en op

veilige wijze opgeslagen;

• afsluiters van gasleidingen;

• acculaders, accumulatorbatterijen en noodstroomaggregaten;

• brandschakelaars en afsluiters bij stookruimtes;

• het verwisselen van LPG-wisselreservoir van interne transportmiddelen;

• de beveiliging van frituurtoestellen;

• de aanwezigheid van mobiele brandblusapparaten;

• het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Waterbesparing

Een horeca-, sport- of recreatiegelegenheid die in een jaar meer dan 5.000 m3

water gebruikt, moet maatregelen treffen om het watergebruik te vermin-

deren. Ook hier moet de ondernemer op verzoek van de gemeente melden

welke maatregelen er zijn of nog worden getroffen. De investeringen moeten

in de regel binnen een termijn van pakweg vijf jaar terug te verdienen zijn.

Nadere informatie wordt geboden in het informatieblad (zie hoofdstuk 9).

Opslag, overslag, bewerking of verwerking van gevaarlijke stoffen

De nieuwe milieuregels bevatten voorschriften over het opslaan, overslaan,

bewerken of verwerken van gevaarlijke stoffen. Dit dient te gebeuren boven

een vloeistofdichte vloer of een vloeistofdichte lekbak. Gevaarlijke stoffen

moeten worden opgeslagen in de juiste verpakking en in speciale ruimten

die niet voor het publiek toegankelijk zijn overeenkomstig de eisen uit de

richtlijn CPR 15-1. 

Dierlijke afvalstoffen

Beenderen en andere dierlijke afvalstoffen moeten worden opgeslagen in

een afgesloten ruimte. Afhankelijk van de bewaartemperatuur moeten de

afvalstoffen wekelijks of dagelijks worden afgevoerd. De voorschriften zijn

niet van toepassing als er minder dan 5 kg dierlijke afvalstoffen worden

bewaard.

Schietbanen en boogbanen

De voorschriften voor schiet- en boogbanen hebben vooral te maken met vei-

ligheid van zowel bezoekers als omgeving. Voor de veiligheid van boogbanen

wordt verwezen naar de uitgave ‘Normen en richtlijnen voor handboogsport-

accommodaties’ van de Nederlandse Handboog Bond.  
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Bedrijfsvoering en milieuzorg
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7 De nieu-

we milieuregels geven aanwijzingen voor de regelmatige schoonmaak van de

bedrijven en accommodaties en voor controle en onderhoud van installaties

en voorzieningen. Ze bevatten ook aanwijzingen over het schoon houden van

de omgeving van het bedrijf of accommodatie en het tegengaan van geluids-

overlast van komende en vertrekkende bezoekers.

Documenten die betrekking hebben op onder meer geluidsmetingen, onder-

houdscontracten van installaties, het jaarlijks gas-, elektriciteit- en waterver-

bruik, veiligheidsinformatiebladen van gevaarlijke stoffen, afgiftebewijzen

van bedrijfsafval moeten vijf jaar worden bewaard.



De rol van de gemeente
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8 De gemeente wil bedrij-

ven en accommodaties behulpzaam zijn bij het realiseren van milieudoelstel-

lingen. De gemeentelijke milieudienst of -afdeling kan bedrijven en accom-

modaties de weg wijzen bij het treffen van bijvoorbeeld energiebesparende

maatregelen of maatregelen op het gebied van afvalpreventie. De algemene

milieuregels geven meer ruimte aan de eigen verantwoordelijkheid van

ondernemers. 

Welke besparingsmaatregelen uiteindelijk worden getroffen hangt samen

met de plaatselijke omstandigheden, de technische mogelijkheden binnen de

bedrijfsvoering en van de financiële draagkracht van een onderneming. De

gemeente is de aangewezen instantie om te controleren of de voorschriften

uit deze nieuwe milieuregels worden nageleefd. Dat betekent dat de ge-

meente controles uitvoert door middel van regelmatige bedrijfsbezoeken. 

De gemeente kan, als ze dat nodig vindt, nadere eisen aan een bedrijf stellen

op bepaalde onderdelen van de nieuwe milieuregels. Het stellen van een

nadere eis is gebonden aan procedurestappen vastgelegd in de Algemene wet

Bestuursrecht. De gemeente dient in een zorgvuldige motivering duidelijk te

maken welke redenen aan het stellen van de nadere eis ten grondslag liggen.

Doorgaans wordt vooraf door de gemeente overleg gepleegd met het

betreffende bedrijf. Tegen de nadere eis kan bezwaar en eventueel beroep bij

de Raad van State worden aangetekend.  

Komt een bedrijf de regels of afspraken niet na, dan kan de gemeente

administratieve of strafrechtelijke sancties treffen. 



Nadere informatie
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9 Deze brochure is een samenvat-

tende toelichting op de integrale tekst van het Besluit horeca-, sport- en

recreatie-inrichtingen milieubeheer. Deze tekst is op 16 juni 1998 versche-

nen in Staatsblad 322.

Het besluit is gebaseerd op artikel 8.40 van de Wet milieubeheer.

Informatiebladen

Om ondernemers behulpzaam te zijn bij de naleving van verplichtingen zijn

informatiebladen opgesteld. Deze informatiebladen geven overzichten van

maatregelen op het gebied van energie- en waterbesparing, preventie en het

scheiden van afvalstoffen en lozingen op de riolering. Per aspect wordt aan-

gegeven welke voorschriften gelden en welke maatregelen mogelijk zijn, met

daarbij de praktische toepasbaarheid en de belangrijkste kosten- en milieu-

voordelen. Met dergelijke overzichten wordt ondernemers en gemeenten de

noodzakelijke informatie verschaft waardoor ze uiteindelijk de optimale

keuze kunnen maken. Informatiebladen zijn verkrijgbaar bij de milieudienst

of -afdeling van uw gemeente.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw brancheorganisatie, pro-

vinciale preventieteams, energiebedrijf, installateur, bedrijfsmilieudienst,

Kamer van Koophandel of Syntensvestiging.

• Voor vragen over de amvb kunnen horeca-ondernemers contact opnemen

met het Bedrijfschap Horeca, telefoon (079) 368 07 07

• Leden van Koninklijk Horeca Nederland kunnen voor vragen over de

amvb contact opnemen met de helpdesk Info & Advies, telefoon (0348)

48 94 11

• Helpdesk Sport en Milieu, telefoon (026) 483 46 26

Voor een ieder die met de amvb in relatie tot sportaccommodaties te maken

krijgt en ondersteuning behoeft, is het mogelijk informatie te verkrijgen

omtrent de nieuwe regelgeving en eventuele te ondernemen acties die hier-

uit voortvloeien.

• Voor algemene informatie over de amvb en sport 

Landelijke Contactraad

Telefoon (078) 613 86 77

E-mail: lc.raad@lc.nl



• Voor recon-leden, die informatie willen over hoe met de amvb om te

gaan:

Groningen/Drenthe Jaap Herforth tel. 050 - 520 58 88

fax 0598 - 61 56 25 mobiel 06 - 53759329

Friesland/Flevoland Petra Ellens tel. 058 - 295 42 86

fax 058 - 295 42 64 mobiel 06 - 53328501

Overijssel Peter Cruys tel. 038 - 425 84 15

fax 038 - 453 74 24 mobiel 06 - 53759323

Gelderland Ivo Gelsing tel. 026 - 359 11 11

fax 026 - 351 67 65 mobiel 06 - 53720112

Noord-Holland Martin Maassen tel. 072 - 519 57 78

fax 072 - 519 57 47 mobiel 06 - 53348489

Zuid-Holland/Utrecht Marjo Kroonen tel. 0182 - 56 91 98

fax 0182 - 57 10 50 mobiel 06 - 53778977

Zeeland Karel Bukholezer tel. 0118 - 65 99 63

fax 0118 - 65 99 66 mobiel 06 - 53758471

Noord-Brabant Wim Harmsen tel. 073 - 692 70 81

fax 073 - 614 48 09 mobiel 06 - 53778976

Limburg Marcel Brand tel. 0478 - 50 80 78

fax 0478 - 50 80 40 mobiel 06 - 53758462
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