Tabel 1. Verhuistabel rijksregels-bruidsschat1
Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.1, eerste lid

1.1

In dit besluit en de daarop
berustende bepalingen wordt
verstaan onder… etc..

In het eerste lid van dit
artikel zijn de
begripsbepalingen van de
Omgevingswet en het
Omgevingsbesluit, het
Besluit kwaliteit
leefomgeving, het Besluit
bouwwerken leefomgeving,
het Besluit activiteiten
leefomgeving en de
Omgevingsregeling van
toepassing verklaard op dit
omgevingsplan. Dit
bevordert de eenduidigheid
van begrippen in het nieuwe
stelsel. In aanvulling op de
begrippen van de wet, de
AMvB’s en de
Omgevingsregeling bevat
bijlage I bij dit
omgevingsplan de overige
begripsbepalingen die nog
nodig zijn.
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Artikel
Schrappen of behouden Toelichting
bruidsschat
waterschapsv.

Aspect

Overgenomen,
De begrippen van de Ow en
alle
aangepast aan systeem de onderliggende Amvbs en
omgevingsregeling worden
Akkoord, geen
van toepassing verklaard.
wijzigingen tov
Voor sommige begrippen
bruidsschat
wordt hiervan afgeweken of
zijn niet bekend in de wet en
de onderliggende regelgeving.
Die begrippen staan in art 1.1.

Bij het opstellen van deze documenten is gebruik gemaakt van de voorhangversie van het Invoeringsbesluit Omgevingswet (2019)
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.3c
Een bedrijfswoning, behorend
tot of voorheen behorend tot
een inrichting waar uitsluitend
of in hoofdzaak agrarische
activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee
verband houden worden
verricht, die op grond van het
bestemmingsplan, de
beheersverordening of, indien
met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, van de Wabo
van het bestemmingsplan of
de beheersverordening is
afgeweken, de
omgevingsvergunning door
een derde bewoond mag
worden, wordt met betrekking
tot die inrichting voor de
toepassing van het bij of
krachtens dit besluit bepaalde
beschouwd als onderdeel van
die inrichting.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.6, eerste lid
Vrijstelling wordt verleend van
de verboden, bedoeld in
artikel 6.2, eerste en tweede
lid, van de Waterwet voor:
a. lozen vanuit een inrichting
type A of een inrichting type B
voor zover aan dat lozen
regels zijn gesteld bij of
krachtens de artikelen 3.1 tot
en met 3.5, 3.5e tot en met
3.5g, 3.6 tot en met 3.6g,
3.10k, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34,
3.60 tot en met 3.64, 3.76 tot
en met 3.91, 3.101, 3.102,

2.3.4.6, 2.3.5.5 en
2.3.6e
2.3.4.6
(aansluiting op
distributienet voor
drinkwater)

Overgenomen,
Plattelandswoning wordt
Geluid/geur/trillingen
aangepast aan systeem onder Ow niet meer gezien als
onderdeel van de inrichting,
Akkoord, geen
maar krijgt geen bescherming
wijzigingen tov
tav geluid, trillingen en geur
bruidsschat

2.3.5.5 (aansluiting van
afvoer huishoudelijk
afvalwater en hemelwater)

2.3.6e
(bluswatervoorziening)
Zie Consultatieversie
Invoeringsbesluit
Omgevingswet – deel 5 Wijziging/Intrekking
besluiten - Bruidsschat Overgangsrecht - artikelen
pag. 436 e.v.

2.3.26.14
(vangnetvergunning
lozen in de bodem)
In de voorgaande
paragrafen van deze
afdeling zijn verschillende
lozingen in de bodem
toegestaan. Voor alle
andere lozingen is een
voorafgaande toestemming
vereist, vanwege de
nadelige gevolgen die
dergelijke lozingen kunnen
hebben voor de
bodemkwaliteit. De

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.20.1, 2.20.2
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3.104, 3.105, 3.131, 3.138,
3.150, 3.152, 4.74c, 4.74k,
4.74n, 4.103g en 4.104e;
b. lozen vanuit een inrichting
type C, voor zover aan dat het
lozen regels zijn gesteld bij of
krachtens de artikelen 3.1 tot
en met 3.5, 3.5e tot en met
3.5g, 3.6 tot en met 3.6g,
3.10k, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34,
3.60 tot en met 3.64, 3.76 tot
en met 3.91, 3.101, 3.102,
3.104, 3.105, 3.131, 3.138 en
3.150 en 3.152;
c. lozen anders dan vanuit een
inrichting afkomstig van
agrarische activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee
verband houden voor zover
aan dat lozen regels zijn
gesteld in de artikelen 3.3,
3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.60
tot en met 3.64, 3.76 tot en
met 3.91, 3.101, 3.102,
3.104, 3.105.

voorafgaande toestemming
heeft de vorm van een
omgevingsvergunning voor
een omgevingsplanactiviteit.
Voorheen was hiervoor een
maatwerkvoorschrift op
grond van het
Activiteitenbesluit
milieubeheer, het Besluit
lozen buiten inrichtingen of
het Besluit lozing afvalwater
huishoudens vereist. Een
omgevingsvergunning ligt
echter meer voor de hand,
omdat de activiteit zonder
toestemming geheel
verboden is.
De vergunningplicht geldt
niet voor lozingen die
afkomstig zijn van
milieubelastende activiteiten
als bedoeld in hoofdstuk 3
van het Besluit activiteiten
leefomgeving. Dat besluit
bevat immers al de regels
die ter bescherming van de
bodem nodig zijn.
Artikel 2.3.26.15
(vangnetvergunning lozen in
schoonwaterriool)
In de voorgaande
paragrafen van deze
afdeling zijn verschillende
lozingen in de
schoonwaterriolering
toegestaan. Voor alle
andere lozingen is een
voorafgaande toestemming
vereist, vanwege de
nadelige gevolgen die
3

dergelijke lozingen kunnen
hebben voor de doelmatige
werking van die riolering en
voor de
oppervlaktewaterkwaliteit.
De voorafgaande
toestemming heeft de vorm
van een
omgevingsvergunning voor
een omgevingsplanactiviteit.
Voorheen was hiervoor een
maatwerkvoorschrift op
grond van het
Activiteitenbesluit
milieubeheer, het Besluit
lozen buiten inrichtingen of
het Besluit lozing afvalwater
huishoudens vereist. Een
omgevingsvergunning ligt
echter meer voor de hand,
omdat de activiteit zonder
toestemming geheel
verboden is.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.6, derde lid

2.3.26.14

(vangnetvergunning lozen in
de bodem)
Van het verbod, bedoeld in
artikel 10.2, eerste lid, van de In de voorgaande
paragrafen van deze
wet, wordt vrijstelling
afdeling zijn verschillende
verleend voor lozen op of in
lozingen in de bodem
de bodem anders dan vanuit
toegestaan. Voor alle
een inrichting afkomstig van
agrarische activiteiten dan wel andere lozingen is een
voorafgaande toestemming
activiteiten die daarmee
vereist, vanwege de
verband houden.
nadelige gevolgen die
dergelijke lozingen kunnen
hebben voor de
bodemkwaliteit. De
voorafgaande toestemming

Overgenomen,
aangepast aan systeem

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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heeft de vorm van een
omgevingsvergunning voor
een omgevingsplanactiviteit.
Voorheen was hiervoor een
maatwerkvoorschrift op
grond van het
Activiteitenbesluit
milieubeheer, het Besluit
lozen buiten inrichtingen of
het Besluit lozing afvalwater
huishoudens vereist. Een
omgevingsvergunning ligt
echter meer voor de hand,
omdat de activiteit zonder
toestemming geheel
verboden is.
De vergunningplicht geldt
niet voor lozingen die
afkomstig zijn van
milieubelastende activiteiten
als bedoeld in hoofdstuk 3
van het Besluit activiteiten
leefomgeving. Dat besluit
bevat immers al de regels
die ter bescherming van de
bodem nodig zijn.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.9

Geschrapt, overig

Van de beschikking waarbij bij
of krachtens dit besluit een
maatwerkvoorschrift wordt
gesteld, wordt kennisgegeven
in één of meer dagbladen,
nieuwsbladen of huis-aanhuisbladen.
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.9b
Deze afdeling is van
toepassing op degene die:
a. een inrichting type B drijft,
of
b. een inrichting type C drijft,
voor zover deze afdeling
betrekking heeft op
activiteiten die verricht
worden binnen de inrichting
waarop hoofdstuk 3 van
toepassing is.

Geschrapt, overig

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.10
1 Degene die een
inrichting opricht, meldt
dit ten minste vier
weken voor de oprichting
aan het bevoegd gezag.

2.3.1.6, 2.3.1.7,
2.3.1.8 en specifieke
paragrafen

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

2.3.1.6

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

(algemene gegevens bij het
verstrekken van gegevens en
2 Het eerste lid is van
bescheiden)
overeenkomstige
Als op grond van een paragraaf
toepassing met
in deze afdeling van het
betrekking tot het
omgevingsplan, gegevens en
veranderen van een
bescheiden aan het bevoegd
inrichting en het
gezag worden verstrekt,
veranderen van de
worden die gegevens begeleid
werking daarvan. Deze
door een aantal algemene
melding is niet vereist,
gegevens. De plicht om
indien eerder een
melding overeenkomstig gegevens te verstrekken vloeit
niet voort uit artikel 2.3.1.6.
dit artikel is gedaan en
door dit veranderen geen Die verplichting is namelijk bij

Artikel
Schrappen of
bruidsschat
behouden
waterschapsv.

is toepassingsbereik van de
afdeling. Informatieplicht
wordt in bruidsschat per
paragraaf aangezet a la Bal

Toelichting

Aspect

Systematiek van het Bal is
overgenomen. Te verstrekken
gegevens is conform
Activiteitenbesluit.
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afwijking ontstaat van de elke activiteit waar dat nodig
bij die melding
is, opgenomen in de
verstrekte gegevens.
paragrafen van deze afdeling.
Als in een paragraaf van deze
3 Bij de melding worden afdeling het verstrekken van
de volgende gegevens
gegevens en bescheiden is
verstrekt:
voorgeschreven, bijvoorbeeld
a. het adres en het
vóórdat wordt begonnen met
nummer van de Kamer
die activiteit, wordt daarbij om
van Koophandel van de
specifieke gegevens gevraagd.
inrichting;
Die gegevens worden dan
b. de naam en het adres verstrekt in aanvulling op de
van degene die de
algemene gegevens uit dit
inrichting opricht dan wel artikel.
verandert of de werking
2.3.1.7
daarvan verandert, en,
(gegevens bij wijzigen naam,
indien dit iemand anders adres of normadressaat)
is, van degene die de
Het eerste lid van artikel
inrichting drijft of zal
2.3.1.7 regelt dat een
drijven;
naamswijziging of
c. het tijdstip waarop de adreswijziging wordt
inrichting of de
doorgegeven aan het bevoegd
verandering daarvan in
gezag vóórdat de wijziging een
werking zal worden
feit is. Dat is vooral voor de
gebracht, dan wel de
initiatiefnemer zelf van belang:
verandering van de
diegene wil immers dat
werking daarvan
correspondentie van het
verwezenlijkt zal zijn;
bevoegd gezag op het juiste
d. de aard en omvang
adres aankomt. Het tweede lid
van de activiteiten en
regelt dat bij overdracht van
processen in de
de activiteit naar iemand
inrichting;
anders, de daardoor gewijzigde
e. de indeling en
gegevens aan het bevoegd
uitvoering van de
gezag worden verstrekt.
inrichting, waarbij de
Bijvoorbeeld omdat een bedrijf
grenzen van het terrein
onder dezelfde bedrijfsnaam en
van de inrichting, de
op hetzelfde adres wordt
ligging en de indeling
voorgezet, maar wisselt van
van de gebouwen, de
eigenaar. Dit sluit aan op
functie van de te
artikel 5.37 van de
onderscheiden ruimten
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en de ligging van de
bedrijfsriolering en de
plaats van de
lozingspunten worden
aangegeven; en
f. een situatieschets, met
een schaal van ten
minste 1:10.000 waarop
de ligging van de
inrichting ten opzichte
van de omgeving is
aangegeven en die is
voorzien van een
noordpijl.
4 Het bestuursorgaan
dat een melding
ontvangt waarvoor een
ander bestuursorgaan
mede bevoegd gezag is,
stuurt onverwijld een
kopie van de melding
aan dat andere
bevoegde gezag. De
melding wordt geacht
mede bij dat andere
bevoegde gezag te zijn
gedaan.

Omgevingswet, waar hetzelfde
over vergunninghouders is
geregeld.

2.3.1.8 (gegevens en
bescheiden op verzoek van het
bevoegd gezag)
Artikel 2.3.1.8 regelt dat
gegevens en bescheiden
moeten worden verstrekt aan
het bevoegd gezag, als dat
bevoegd gezag die gegevens
en bescheiden nodig heeft om
voor een specifieke activiteit of
een specifieke locatie te
beoordelen of de algemene
regels en eventuele
maatwerkvoorschriften die
voor die activiteit of die locatie
gelden, nog volstaan. Het gaat
om gegevens en bescheiden
waar het bevoegd gezag om
vraagt. Degene die de activiteit
verricht hoeft dus niet uit eigen
beweging gegevens of
bescheiden op te sturen; al
staat dat natuurlijk vrij.
Het gaat in dit artikel alleen
om de situatie dat het bevoegd
gezag wil bekijken of de
algemene regels en
maatwerkvoorschriften voor de
activiteit nog toereikend zijn
gezien ontwikkelingen van de
technische mogelijkheden tot
het beschermen van het milieu
en gezondheid en de
ontwikkelingen met betrekking
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tot de kwaliteit van het milieu.
Bij ontwikkelingen van de
technische mogelijkheden tot
het beschermen van het milieu
kan gedacht worden aan het
beschikbaar komen van nieuwe
passende preventieve
maatregelen of de actualisatie
van de beste beschikbare
technieken. De ontwikkelingen
met betrekking tot de kwaliteit
van het milieu kunnen
bijvoorbeeld aan de orde zijn
als er door cumulatie van
activiteiten een verslechtering
van de kwaliteit van lucht,
oppervlaktewater of
grondwater optreedt. Met deze
formulering is aangesloten op
dezelfde regeling voor
vergunningplichtige gevallen,
zoals opgenomen in artikel
16.56 in combinatie met artikel
5.38 van de wet. Zie de
artikelsgewijze toelichting op
die artikelen voor verdere
uitleg van de termen
«ontwikkelingen van de
technische mogelijkheden tot
het beschermen van het
milieu» en «ontwikkelingen
met betrekking tot de kwaliteit
van het milieu». Gegevens
waarover degene die de
activiteit uitvoert niet
redelijkerwijs de beschikking
kan krijgen hoeven uiteraard
niet te worden verstrekt.
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.10, vierde lid

Geschrapt, overig
Betreft
doorzendplicht
melding naar juiste
BG en dat melding
wel al is gedaan.
Komt in Bal ook niet
terug.

Het bestuursorgaan dat
een melding ontvangt
waarvoor een ander
bestuursorgaan mede
bevoegd gezag is, stuurt
onverwijld een kopie van
de melding aan dat
andere bevoegde gezag.
De melding wordt geacht
mede bij dat andere
bevoegde gezag te zijn
gedaan.
1.10a
1 Degene die
voornemens is
agrarische activiteiten of
activiteiten die daarmee
verband houden uit te
voeren buiten een
inrichting ten gevolge
waarvan lozen kan
plaatsvinden, meldt het
lozen ten minste vier
weken voordat daarmee
wordt aangevangen aan
het bevoegd gezag.

2.1.6, 2.1.7,
2.1.8

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Water

2 Het eerste lid is van
overeenkomstige
toepassing met
betrekking tot het
veranderen van de
activiteiten, bedoeld in
dat lid. Een melding is
niet vereist indien:
a. eerder een melding
overeenkomstig dit
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artikel is gedaan en door
dit veranderen geen
afwijking ontstaat van de
bij die melding
verstrekte gegevens en
de artikelen 1.13 en 1.14
niet verplichten tot het
verstrekken van andere
gegevens, of
b. de veranderende
activiteiten slechts een
wijziging in teelt
betreffen en de
gegevens omtrent de te
telen gewassen en de
betreffende percelen op
grond van artikel 26 van
het Uitvoeringsbesluit
Meststoffenwet zijn
gemeld aan Onze
Minister van
Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie.
3 Bij de melding worden
de volgende gegevens
verstrekt:
a. de naam en het adres
van degene die meldt;
b. de aard en omvang
van de activiteiten die
worden verricht;
c. het tijdstip waarop het
lozen zal aanvangen en
de duur van het lozen,
en
d. de locatie van de
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percelen van waaraf het
lozen plaatsvindt.
4 Het bevoegd gezag
kan de krachtens artikel
26 van het
Uitvoeringsbesluit
Meststoffenwet gemelde
gegevens gebruiken voor
zover noodzakelijk voor
het toezicht op de
naleving van de bij of
krachtens dit besluit
gestelde regels.
5 Onverminderd het
eerste en tweede lid is
een melding evenmin
vereist voor het lozen als
bedoeld in paragraaf
3.1.3.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.11, eerste lid
Bij de melding, bedoeld
in artikel 1.10, wordt
een rapport van een
akoestisch onderzoek
gevoegd indien tussen
19.00 en 7.00 uur naar
verwachting gemiddeld
meer dan vier
transportbewegingen
plaatsvinden met
motorvoertuigen
waarvan de massa van
het ledig voertuig
vermeerderd met het
laadvermogen meer is

2.3.4.27 en 2.3.4.28
2.3.4.27 (geluid: onderzoek)
2.3.4.28
(gegevens en bescheiden:
rapport geluidonderzoek)
1. Vier weken voor het begin
van de activiteit wordt het
rapport van het
geluidonderzoek, bedoeld in
artikel 2.3.4.27, verstrekt aan
het bevoegd gezag.
2. Ten minste vier weken
voordat de activiteit op een

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

dan 3.500 kilogram en
binnen een afstand van
50 meter van de grens
van de inrichting
gevoelige objecten
aanwezig zijn. Het
gemiddelde als bedoeld
in de eerste volzin
betreft een gemiddelde
gemeten over de periode
van een jaar. Voor
inrichtingen als bedoeld
in artikel 2.17, vijfde en
zesde lid, wordt in plaats
van «tussen 19.00 en
7.00 uur» gelezen
«tussen 19.00 en 6.00
uur». De eerste volzin is
niet van toepassing op
inrichtingen die
uitsluitend of in
hoofdzaak bestemd zijn
voor de openbare
verkoop aan derden van
vloeibare brandstof,
mengsmering en
aardgas voor het
wegverkeer en
inrichtingen waar
uitsluitend of in
hoofdzaak horecaactiviteiten plaatsvinden.

andere manier wordt verricht
dan op grond van de gegevens
in het rapport van het
geluidonderzoek, worden de
gewijzigde gegevens verstrekt
aan het bevoegd gezag.

1.11, tweede lid

2.3.4.27 en 2.3.4.28
Zie hierboven

Bij de melding, bedoeld
in artikel 1.10, wordt
een rapport van een
akoestisch onderzoek
gevoegd indien het,
mede op basis van de

Overgenomen,
tekstueel aangepast

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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aard van de inrichting,
aannemelijk is dat:
a. in enig vertrek van de
inrichting het
equivalente
geluidsniveau (LAeq)
veroorzaakt door de ten
gehore gebrachte muziek
in de representatieve
bedrijfssituatie, meer
bedraagt dan:
1°. 70 dB(A), indien dit
vertrek in- of aanpandig
is gelegen met gevoelige
gebouwen;
2°. 80 dB(A), indien
onderdeel 1° niet van
toepassing is; of
b. in de buitenlucht of op
een open terrein van de
inrichting muziek ten
gehore zal worden
gebracht.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.11, derde lid, onder a
Bij een melding als
bedoeld in artikel 1.10,
wordt een rapport van
een akoestisch
onderzoek gevoegd
indien:
a. de melding betrekking
heeft op een of meer
windturbines;

2.3.4.27 en 2.3.4.28
Zie hierboven

Overgenomen,
tekstueel aangepast

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.11, derde lid, onder b
Bij een melding als
bedoeld in artikel 1.10,
wordt een rapport van
een akoestisch
onderzoek gevoegd
indien:
(b) in de buitenlucht
metalen in bulk worden
overgeslagen of in de
buitenlucht metalen
mechanisch worden
bewerkt;

1.11, derde lid, onder c
Bij een melding als
bedoeld in artikel 1.10,
wordt een rapport van
een akoestisch
onderzoek gevoegd
indien:
(c) de melding
betrekking heeft op een
inrichting als bedoeld in
categorie 27.3 van
onderdeel C, van bijlage
1, bij het Besluit
omgevingsrecht;
1.11, derde lid, onder
d
Bij een melding als
bedoeld in artikel 1.10,
wordt een rapport van
een akoestisch
onderzoek gevoegd
indien:

2.3.4.27 en 2.3.4.28
Zie hierboven

Overgenomen,
tekstueel aangepast

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.4.27 en 2.3.4.28
Zie hierboven

Overgenomen,
tekstueel aangepast

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.4.27 en 2.3.4.28
Zie hierboven

Overgenomen,
tekstueel

Geluid
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(d) airbags of
gordelspanners worden
geneutraliseerd door
deze te ontsteken;
airbags of
gordelspanners worden
geneutraliseerd door
deze te ontsteken;

Onderwerp

Artikel huidige wet

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
Schrappen of
bruidsschat
behouden
waterschapsv.

Toelichting

Aspect

aangepast
Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.11, derde lid, onder e
Bij een melding als
bedoeld in artikel 1.10,
wordt een rapport van
een akoestisch onderzoek
gevoegd indien:
het voorkomen dan wel
voor zover dat niet
mogelijk is het zoveel
mogelijk beperken van
luchtverontreiniging;

1.11, derde lid, onder f
Bij een melding als
bedoeld in artikel 1.10,
wordt een rapport van
een akoestisch onderzoek
gevoegd indien:
het voorkomen dan wel
voor zover dat niet

2.3.4.27 en 2.3.4.28
Zie hierboven

Overgenomen,
tekstueel aangepast

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.4.27 en 2.3.4.28
Zie hierboven

Overgenomen,
tekstueel aangepast

Geluid
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mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau
beperken van
geluidhinder;

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.11, derde lid, onder g
Bij een melding als
bedoeld in artikel 1.10,
wordt een rapport van
een akoestisch onderzoek
gevoegd indien:
het voorkomen dan wel
voor zover dat niet
mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau
beperken van geurhinder;

Activiteitenbesluit
milieubeheer

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

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
2.3.4.27 en 2.3.4.28
Zie hierboven

Overgenomen,
tekstueel aangepast

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt, verwerkt
in maatwerk

Geluid
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.11, vijfde lid

Geschrapt, overig

Geluid

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

1.11, zesde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.11, zevende
lid

Geschrapt, overig

Geluid

Overgenomen

Geluid

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

Uit het rapport van een
akoestisch onderzoek
blijkt op grond van
verrichte geluidsmetingen
of geluidsberekeningen of
aan de waarden, bedoeld
in de artikelen 2.17,
2.17a, 2.19, 2.19a, 2.20,
3.14a, 3.160 dan wel de
van toepassing zijnde
geluidswaarden van de
omgevingsvergunning
kan worden voldaan. In
het rapport wordt
aangegeven welke
voorzieningen worden
getroffen om te
voorkomen dat de in de
eerste volzin bedoelde
waarden worden
overschreden.

2.3.4.27, vijfde lid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.11, achtste lid

Geschrapt, overig

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

Onderwerp

Artikel huidige wet

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.11, negende
lid
Het akoestisch onderzoek
wordt uitgevoerd
overeenkomstig de
Handleiding meten en
rekenen industrielawaai.

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
Schrappen of
bruidsschat
behouden
waterschapsv.
Geschrapt, overig

ondervangen door 2.3.1.8,
gegevens en bescheiden op
verzoek van bevoegd gezag of
bij maatwerkvoorschrift

Geluid

Toelichting

Aspect

verwijzing naar meet- en
rekenvoorschriften is niet
nodig ivm art 4.1, tweede lid
Ow

Geluid
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.11, tiende lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.11, elfde lid

Geschrapt, overig

Geluid

Geschrapt, overig

Geluid

In afwijking van het
negende lid wordt het
akoestisch onderzoek
voor windturbines, een
buitenschietbaan of een
binnenschietbaan
uitgevoerd
overeenkomstig de bij
ministeriële regeling te
stellen eisen.

Indien aannemelijk is dat
de geluidniveaus
vanwege
werkzaamheden en
activiteiten bij een
inrichting als bedoeld in
artikel 2.17, vijfde lid,
een significante bijdrage
leveren aan de totale
geluidsbelasting van de
inrichting, kan het
bevoegd gezag binnen
vier weken na ontvangst
van de melding besluiten
dat een rapport van een
akoestisch onderzoek
wordt overgelegd. Het
onderzoek richt zich met
gebruikmaking van
geluidmetingen of
geluidberekeningen op
de bestaande en te
verwachten
geluidniveaus vanwege
de werkzaamheden en
activiteiten. In het
21

rapport wordt
aangegeven welke
technische voorzieningen
worden getroffen en
welke gedragsregels in
acht worden genomen
om deze geluidsniveaus
te beperken.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.12

Water

Indien op grond van
artikel 7 van het Besluit
uniforme saneringen met
een sanering kan worden
begonnen nadat vijf
werkdagen zijn
verstreken vanaf de
datum van ontvangst van
de melding, bedoeld in
artikel 6 van dat besluit,
meldt degene die
voornemens is te lozen
vanuit die
bodemsanering als
bedoeld in artikel 3.1,
tweede, derde en vierde
lid, in afwijking van de
termijn bedoeld in artikel
1.10, eerste lid, dit ten
minste vijf werkdagen
voordat met het lozen
wordt aangevangen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.13

Geschrapt, overig

Indien het lozen van
grondwater bij
ontwatering als bedoeld
in artikel 3.2, derde,
vijfde en zevende lid,

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Water
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langer dan 48 uur doch
ten hoogste 8 weken
duurt, meldt degene die
voornemens is te lozen in
afwijking van de termijn
bedoeld in artikel 1.10,
eerste lid, dit ten minste
vijf werkdagen voordat
met het lozen wordt
aangevangen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.13a

2.2.6

Bij een melding, als
bedoeld in artikel 1.10,
wordt, indien de melding
betreft het lozen ten
gevolge van sloop-, of
renovatiewerkzaamheden
aan of nieuwbouw van
vaste objecten, als
bedoeld in artikel 3.6b,
tevens een in dat artikel
genoemd werkplan
gevoegd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.14
Bij een melding als
bedoeld in artikel 1.10 of
artikel 1.10a worden
indien sprake is van een
lozing van huishoudelijk
afvalwater in een
oppervlaktewaterlichaam
of op of in de bodem als
bedoeld in artikel 3.4 de
volgende gegevens
gemeld:
a. het aantal
inwonerequivalenten dat
wordt geloosd; en

Overgenomen,
tekstueel aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.7.3.2 (gegevens en
bescheiden)
1. Ten minste vier weken voor
het begin van de activiteit,
bedoeld in artikel 2.3.7.3.4,
worden aan het bevoegd gezag
gegevens en bescheiden
verstrekt over:
a. het aantal
inwonerequivalenten dat wordt
geloosd;
b. de wijze van behandeling
van het afvalwater; en

2.4.4

Overgenomen,
tekstueel aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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b. de wijze van
behandeling van het
afvalwater.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

c. de verwachte datum van het
begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor
de activiteit wijzigt, worden de
gewijzigde gegevens verstrekt
aan het bevoegd gezag.

1.15

Geschrapt, overig

Degene die een inrichting
drijft verstrekt
desgevraagd aan het
bevoegd gezag binnen de
door dat bestuursorgaan
gestelde redelijke
termijn, voor zover hij
daarover beschikt of
redelijkerwijs kan
beschikken, alle
gegevens over stoffen en
preparaten en producten
waarin stoffen of
preparaten zijn verwerkt,
die het bevoegd gezag
redelijkerwijs nodig heeft
voor het stellen van
maatwerkvoorschriften.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.19

2.3.27.2, onder a

Bij een melding als
bedoeld in artikel 1.10,
worden de inputgegevens
voor het
luchtkwaliteitsmodel
ISL3a verstrekt indien

ten minste 500 en ten hoogste
1.200 vleesrunderen, behorend
tot de diercategorieën A4 tot en
met A7, genoemd in de regeling
op grond van artikel 1 van de
Wet ammoniak en veehouderij;

Artikel
Schrappen of
bruidsschat
behouden
waterschapsv.
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Toelichting

Aspect

luchtkwaliteit

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
24

sprake is van het in
huisvestingssystemen
houden van:
a. ten minste 500 en ten
hoogste 1.200
vleesrunderen, behorend
tot de diercategorieën A4
tot en met A7, genoemd
in de regeling op grond
van artikel 1 van de Wet
ammoniak en
veehouderij;
b. ten minste 3.000 stuks
pluimvee, voor zover er
geen sprake is van een
IPPC-installatie;
c. ten minste 900
varkens behorend tot de
diercategorieën D1 tot en
met D3, genoemd in de
regeling op grond van
artikel 1 van de Wet
ammoniak en
veehouderij,voor zover er
geen sprake is van een
IPPC-installatie;
d. ten minste 1.500 stuks
pluimvee behorend tot de
diercategorieën E1 tot en
met E5, F1 tot en met F4,
G1, G2 en J1, genoemd
in de regeling op grond
van artikel 1 van de Wet
ammoniak en
veehouderij, 500

25

gespeende biggen
behorend tot de
diercategorie D.1.1,
genoemd in de regeling
op grond van artikel 1
van de Wet ammoniak en
veehouderij of 500
landbouwhuisdieren
anders dan pluimvee en
gespeende biggen indien
binnen de inrichting
landbouwhuisdieren van
meer dan een
hoofdcategorie als
bedoeld in de regeling op
grond van artikel 1 van
de Wet ammoniak en
veehouderij worden
gehouden.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

1.20

2.3.12.2 (gegevens en
bescheiden)

Bij een melding als
bedoeld in artikel 1.10 of
artikel 1.10a, worden,
voor lozen als bedoeld in
de artikelen 3.60, 3.61,
3.76, 3.77, 3.80, 3.83 en
3.105 afkomstig van
biologische teelt,
gegevens verstrekt
waaruit kan worden
afgeleid dat sprake is van
biologische teelt.

1. Ten minste vier weken voor
het begin van het lozen,
bedoeld in de artikelen 2.3.12.5
en 2.3.12.6, worden aan het
bevoegd gezag gegevens en
bescheiden verstrekt over:
a. de aard en omvang van de
lozing;
b. de plaats van de
lozingspunten; en
c. de verwachte datum van het
begin van de activiteit.
2. Ten minste vier weken voor
de activiteit wijzigt, worden de
gewijzigde gegevens verstrekt
aan het bevoegd gezag.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2
Deze afdeling is van
toepassing op degene
die:
a. een inrichting type A of
een inrichting B drijft, of
b. een inrichting type C
drijft, voor zover deze
afdeling betrekking heeft
op activiteiten die
verricht worden binnen
de inrichting waarop
hoofdstuk 3 van
toepassing is.

2.3.1.4, derde en vierde lid
(specifieke zorgplicht)
Zie Consultatieversie
Invoeringsbesluit
Omgevingswet – deel 5 Wijziging/Intrekking
besluiten - Bruidsschat Overgangsrecht - artikelen

2.1, eerste lid

2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Degene die een inrichting 2.3.1.2
drijft en weet of
redelijkerwijs had kunnen
weten dat door het in
werking zijn dan wel het
al dan niet tijdelijk buiten
werking stellen van de
inrichting nadelige
gevolgen voor het milieu
ontstaan of kunnen
ontstaan, die niet of
onvoldoende worden
voorkomen of beperkt
door naleving van de bij
of krachtens dit besluit
gestelde regels,
voorkomt die gevolgen of
beperkt die voor zover
voorkomen niet mogelijk
is en voor zover dit
redelijkerwijs van hem
kan worden gevergd.

(oogmerken)
Dit artikel somt op met welke
oogmerken de algemene regels
voor de milieubelastende
activiteiten in dit (tijdelijke)
omgevingsplan zijn gesteld. De
wet kent een aantal
maatschappelijke doelen. De
algemene regels over
milieubelastende activiteiten in
dit omgevingsplan, zijn gesteld
vanwege een concretisering van
deze doelen. Artikel 2.3.1.2
somt deze oogmerken limitatief
op. Artikel 2.3.1.2 werkt ook
door in de bevoegdheden van
bestuursorganen tot het stellen
van maatwerkvoorschriften. Het
artikel sluit aan bij de
oogmerken van artikel 4.22 van

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

alle

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

alle

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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de Omgevingswet, voor het
stellen van Rijksregels. Bij de
activiteiten in deze afdeling
zullen niet steeds alle
oogmerken een rol spelen, en
zullen zeker niet alle
oogmerken bij een activiteit
terugkomen in meer
uitgewerkte regels. Als voor
een bepaald oogmerk geen
nader uitgewerkte regels in het
besluit zijn opgenomen, geldt
wel de specifieke zorgplicht.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.1, tweede lid, onder a
Onder het voorkomen of
beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
a. een doelmatig gebruik
van energie;

2.1, tweede lid, onder b
Onder het voorkomen of
beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
b. het voorkomen dan
wel voor zover dat niet
mogelijk is het zoveel
mogelijk beperken van
bodemverontreiniging;

2.3.1.4 (specifieke zorgplicht)
2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Zie hierboven

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

Energie

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

Bodem

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Zie hierboven

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Collectief - VBRA
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.1, tweede lid, onder c
Onder het voorkomen of
beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
het voorkomen dan wel
voor zover dat niet
mogelijk is het zoveel
mogelijk beperken van
verontreiniging van het
grondwater;

2.1, tweede lid, onder d
Onder het voorkomen of
beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
het voorkomen dan wel
voor zover dat niet
mogelijk is het zoveel
mogelijk beperken van de
verontreiniging van een
oppervlaktewaterlichaam;

2.1, tweede lid, onder e
Onder het voorkomen of
beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
het voorkomen dan wel
voor zover dat niet

2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Zie hierboven

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

Bodem/water

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

Water

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

Lucht

Collectief - VBRA

2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Zie hierboven

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Zie hierboven

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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mogelijk is het zoveel
mogelijk beperken van
luchtverontreiniging;

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.1, tweede lid, onder f
Onder het voorkomen of
beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
het voorkomen dan wel
voor zover dat niet
mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau
beperken van
geluidhinder;

2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Zie hierboven

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

Geluid

Toelichting

Aspect

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.1, tweede lid, onder g

2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Zie hierboven

2. Onder het voorkomen
of beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
het voorkomen dan wel
voor zover dat niet
mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau
beperken van
geurhinder;

Overgenomen,
aangepast aan
Systeem

Artikel
Schrappen of
bruidsschat
behouden
waterschapsv.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.1, tweede lid, onder h
2. Onder het voorkomen
of beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
het voorkomen dan wel
voor zover dat niet
mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau
beperken van lichthinder;

2.1, tweede lid, onder i
2. Onder het voorkomen
of beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
i. het voorkomen dan wel
voor zover dat niet
mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau
beperken van stofhinder;

2.1, tweede lid, onder j
2. Onder het voorkomen
of beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
j. het voorkomen dan wel
voor zover dat niet
mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau
beperken van
trillinghinder;

2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Zie hierboven

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

Licht

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

Lucht

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

Trilling

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Zie hierboven

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Zie hierboven

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.1, tweede lid, onder k

2.3.1.4, derde lid, onder a

2. Onder het voorkomen
of beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
k. het voorkomen dan wel voor
zover dat niet mogelijk is het
beperken van de nadelige
gevolgen voor het milieu van
het verkeer van personen en
goederen van en naar de
inrichting;

3. De plicht, bedoeld in het
eerste lid, houdt in ieder geval
ook in dat:
a. de nadelige gevolgen voor
het milieu van het verkeer van
personen en goederen van en
naar de activiteit zo veel
mogelijk worden voorkomen of
beperkt;

2.1, tweede lid, onder l

2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Zie hierboven

2. Onder het voorkomen
of beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
het voorkomen van
risico’s voor de omgeving
en ongewone voorvallen,
dan wel voor zover dat
niet mogelijk is het
zoveel mogelijk beperken
van de risico’s voor de
omgeving en de kans dat
ongewone voorvallen zich
voordoen en de gevolgen
hiervan;

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

geluid/Verkeer

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

* Lid 1. Degene die een
milieubelastende activiteit
verricht en weet of
redelijkerwijs kan vermoeden
dat die activiteit nadelige
gevolgen kan hebben voor de
belangen, bedoeld in artikel
2.3.1.2, is verplicht…………sub a
t/m j.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

ongewone voorvallen

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.1, tweede lid, onder n
2. Onder het voorkomen
of beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
de bescherming van de
doelmatige werking van
de voorzieningen voor
het beheer van
afvalwater;

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.1, tweede lid, onder p

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Onderwerp

2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Zie hierboven

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

goed onderhoud

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.1.2 juncto 2.3.1.4
Zie hierboven

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.1, tweede lid, onder q

2.3.1.4, derde lid, onder b

2. Onder het voorkomen
of beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
het beschermen van de
duisternis en het donkere
landschap in door het
bevoegd gezag
aangewezen gebieden.

3. De plicht, bedoeld in het
eerste lid, houdt in ieder geval
ook in dat:
b. de duisternis en het donkere
landschap worden beschermd in
door het bevoegd gezag
aangewezen gebieden.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

2. Onder het voorkomen
of beperken van het
ontstaan van nadelige
gevolgen voor het milieu
als bedoeld in het eerste
lid wordt verstaan:
het doelmatig beheer van
afvalstoffen;

conform specifieke zorgplicht
en oogmerken Bal

Donkerte

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Artikel
Schrappen of
bruidsschat
behouden
waterschapsv.

Toelichting

Aspect
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.1, derde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.1, vierde lid

Geschrapt, overig

Water

Het eerste en tweede lid,
onderdelen b, c, d, n, o
en p, zijn van
overeenkomstige
toepassing op degene
die, anders dan vanuit
een inrichting, loost ten
gevolge van agrarische
activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee
verband houden.
Het bevoegd gezag kan
met betrekking tot de
verplichting, bedoeld in
het eerste en derde lid,
maatwerkvoorschriften
stellen voor zover het
betreffende aspect bij of
krachtens dit besluit niet
uitputtend is geregeld.
Deze
maatwerkvoorschriften
kunnen mede inhouden
dat de door degene die
de inrichting drijft dan
wel degene die loost, te
verrichten activiteiten
worden beschreven
alsmede dat metingen,
berekeningen of tellingen
moeten worden verricht
ter bepaling van de mate
waarin de inrichting dan
wel het lozen, bedoeld in
het derde lid, nadelige
gevolgen voor het milieu
veroorzaakt.

2.3.1.5
(maatwerkvoorschriften)

Geschrapt, verwerkt
in maatwerk

geen enkel onderwerp is meer
uitputtend geregeld, conform
systematiek Bal
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.1a

Geschrapt, overig

Deze afdeling is van
toepassing op degene
die:

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

a. een inrichting type A
of een inrichting B drijft,
of
b. een inrichting type C
drijft, voor zover binnen
de inrichting activiteiten
worden verricht waarop
hoofdstuk 3 van
toepassing is.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.2, eerste lid
Het is verboden:
a. afvalwater te lozen op
of in de bodem, tenzij
het lozen is toegestaan
bij of krachtens de
artikelen 2.2b, 3.1 tot en
met 3.5, 3.6, 3.6a, 3.6f,
3.6g, 3.10k, 3.16h,
3.23d, 3.24, 3.32 tot en
met 3.34, 3.47, 3.60,
3.61, 3.62, 3.77, 3.87,
3.100, 3.102, 3.105,
3.129, 3.131, 3.150,
4.74c, 4.74k, 4.104,
4.104b en 4.104c,

2.3.26.14 en 2.3.26.15

Overgenomen,
tekstueel aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

b. afvalwater en andere
afvalstoffen te lozen in
een voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater
niet zijnde een
35

vuilwaterriool, tenzij het
lozen is toegestaan bij of
krachtens de artikelen
2.2b, 3.1 tot en met 3.3,
3.6, 3.6a, 3.6f, 3.6g,
3.60, 3.61, 3.62, 3.150,
4.74c, 4.74k en 4.104e.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.2, tweede lid

2.3.26.14

In afwijking van het
eerste lid, onder a, is
lozen op of in de bodem
verboden, indien daarbij
stoffen zonder
doorsijpeling door bodem
of ondergrond in het
grondwater geraken.

(vangnetvergunning lozen
in de bodem)
In de voorgaande paragrafen
van deze afdeling zijn
verschillende lozingen in de
bodem toegestaan. Voor alle
andere lozingen is een
voorafgaande toestemming
vereist, vanwege de nadelige
gevolgen die dergelijke
lozingen kunnen hebben voor
de bodemkwaliteit. De
voorafgaande toestemming
heeft de vorm van een
omgevingsvergunning voor een
omgevingsplanactiviteit.
Voorheen was hiervoor een
maatwerkvoorschrift op grond
van het Activiteitenbesluit
milieubeheer, het Besluit lozen
buiten inrichtingen of het
Besluit lozing afvalwater
huishoudens vereist. Een
omgevingsvergunning ligt
echter meer voor de hand,
omdat de activiteit zonder
toestemming geheel verboden
is.
De vergunningplicht geldt niet
voor lozingen die afkomstig
zijn van milieubelastende

Overgenomen,
tekstueel aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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activiteiten als bedoeld in
hoofdstuk 3 van het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dat
besluit bevat immers al de
regels die ter bescherming van
de bodem nodig zijn.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.2, derde lid
Het bevoegd gezag kan
bij maatwerkvoorschrift
bepalen dat het eerste
en tweede lid niet van
toepassing zijn en dat
lozen op of in de bodem
of in een voorziening
voor de inzameling en
het transport van
afvalwater niet zijnde
een vuilwaterriool is
toegestaan indien het
belang van de
bescherming van het
milieu zich gelet op de
samenstelling,
hoeveelheid en
eigenschappen van de
lozing daartegen niet
verzet.

2.2, vierde lid
Bij maatwerkvoorschrift
als bedoeld in het derde
lid kunnen voorwaarden
worden gesteld met
betrekking tot:
a. de samenstelling,
eigenschappen of
hoeveelheid van de
lozing en het meten en
registreren daarvan;

Geschrapt, verwerkt
in maatwerk

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt, verwerkt
in maatwerk

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat.
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b. te treffen
maatregelen;
c. de duur van de lozing;
en
d. de plaats van het
lozingspunt.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.2, vijfde lid

2.3.26.14

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

(vangnetvergunning lozen
in de bodem)
In de voorgaande paragrafen
van deze afdeling zijn
verschillende lozingen in de
bodem toegestaan. Voor alle
andere lozingen is een
voorafgaande toestemming
vereist, vanwege de nadelige
gevolgen die dergelijke
lozingen kunnen hebben voor
de bodemkwaliteit. De
voorafgaande toestemming
heeft de vorm van een
omgevingsvergunning voor een
omgevingsplanactiviteit.
Voorheen was hiervoor een
maatwerkvoorschrift op grond
van het Activiteitenbesluit
milieubeheer, het Besluit lozen
buiten inrichtingen of het
Besluit lozing afvalwater
huishoudens vereist. Een
omgevingsvergunning ligt
echter meer voor de hand,
omdat de activiteit zonder
toestemming geheel verboden
is.
De vergunningplicht geldt niet
voor lozingen die afkomstig
zijn van milieubelastende
activiteiten als bedoeld in

Overgenomen,
tekstueel aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

38

hoofdstuk 3 van het Besluit
activiteiten leefomgeving. Dat
besluit bevat immers al de
regels die ter bescherming van
de bodem nodig zijn.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.2a

Geschrapt, verwerkt
in maatwerk

Indien er sprake is van
een zodanige combinatie
van meerdere
activiteiten, dat een
scheiding van het
afvalwater, afkomstig
van die activiteiten, niet
doelmatig is, kan het
bevoegd gezag, indien
het belang van de
bescherming van het
milieu zich daartegen
niet verzet, op verzoek
van de aanvrager bij
maatwerkvoorschrift aan
het lozen voorwaarden
stellen, die afwijken van
de voorwaarden die aan
het lozen als gevolg van
een afzonderlijke
activiteit bij of krachtens
hoofdstuk 3 of 4 zijn
gesteld.

2.3, eerste lid
Emissiemetingen ter
controle op de naleving
van de emissie-eisen
voor het lozen worden
uitgevoerd volgens:
sub a t/m t

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat.

diverse artikelen met meetvoorschriften

diverse
Overgenomen,
artikelen met tekstueel aangepast
meetvoorschriften Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Water
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Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
Schrappen of
bruidsschat
behouden
waterschapsv.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.3, tweede lid

diverse artikelen met meetvoorschriften

diverse
Overgenomen,
artikelen met tekstueel aangepast
meetvoorschriften Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.7a, eerste lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.7a, tweede
lid

De monstername ten
behoeve van de
emissiemetingen ter
controle van de naleving
van de emissie-eisen
voor het lozen wordt
uitgevoerd volgens NEN
6600-1 en de
conservering van het
monster wordt
uitgevoerd volgens NENEN-ISO 5667-3. Het
monster wordt niet
gefiltreerd en de
onopgeloste stoffen
worden meegenomen in
de analyse.
Indien bij een activiteit
emissies naar de lucht
plaatsvinden, wordt
daarbij geurhinder bij
geurgevoelige objecten
voorkomen, dan wel voor
zover dat niet mogelijk is
wordt de geurhinder tot
een aanvaardbaar niveau
beperkt.

Het bevoegd gezag kan,
indien het redelijk
vermoeden bestaat dat
niet aan het eerste lid

Toelichting

vet

Geschrapt, verwerkt
in specifieke
zorgplicht

Geschrapt, overig

Aspect

Water

Geur

ondervangen door 2.3.1.8,
gegevens en bescheiden op
verzoek van bevoegd gezag of
met maatwerkvoorschrift

Geur
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wordt voldaan, besluiten
dat een rapport van een
geuronderzoek wordt
overgelegd. Een
geuronderzoek wordt
uitgevoerd
overeenkomstig de NTA
9065.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.7a, derde lid
Bij het bepalen van een
aanvaardbaar niveau van
geurhinder wordt ten
minste rekening
gehouden met de
volgende aspecten:
a. de bestaande
toetsingskaders,
waaronder lokaal
geurbeleid;
b. de geurbelasting ter
plaatse van
geurgevoelige objecten;
c. de aard, omvang en
waardering van de geur
die vrijkomt bij de
betreffende inrichting;
d. de historie van de
betreffende inrichting en
het klachtenpatroon met
betrekking geurhinder;
e. de bestaande en
verwachte geurhinder
van de betreffende
inrichting, en
f. de kosten en baten van
technische voorzieningen
en gedragsregels in de
inrichting.

Geschrapt, verwerkt
in specifieke
zorgplicht

Geur
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.7a, vierde lid
Het bevoegd gezag kan,
indien blijkt dat de
geurhinder ter plaatse
van een of meer
geurgevoelige objecten
een aanvaardbaar
hinderniveau kan
overschrijden, bij
maatwerkvoorschrift:

Geschrapt, verwerkt
in maatwerk

Geur

a. geuremissiewaarden
vaststellen;
b. bepalen dat bepaalde
geurbelastingen ter
plaatse van die objecten
niet worden
overschreden, of
c. bepalen dat technische
voorzieningen in de
inrichting worden
aangebracht of
gedragsregels in de
inrichting in acht worden
genomen om de
geurhinder tot een
aanvaardbaar niveau te
beperken.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.7a, vijfde lid
Indien een
maatwerkvoorschrift als
bedoeld in het vierde lid
wordt vastgesteld, kan
het bevoegd gezag
besluiten dat door
degene die de inrichting
drijft een rapport van
een onderzoek naar de
beschikbaarheid van

Geschrapt, overig

ondervangen door 2.3.1.8,
gegevens en bescheiden op
verzoek van bevoegd gezag of
met maatwerkvoorschrift

Geur
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technische voorzieningen
en gedragsregels wordt
overgelegd waaruit blijkt
dat aan het eerste lid
wordt voldaan.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.8b-2.11

2.3.10.3 t/m 2.3.10.5 en
2.3.14.4 t/m
2.3.14.11 en 2.3.20.2 en
2.3.21.3 t/m
2.3.21.5 en 2.3.22.3
2.3.22.5 en
2.3.23.3 t/m 2.3.23.5 en
2.3.24.5 t/m
2.3.24.12

Zie Activiteitenbesluit
milieu

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.11a
Deze afdeling is van
toepassing op degene
die een inrichting type A
of een inrichting type B
drijft.

Artikel
Schrappen of
bruidsschat
behouden
waterschapsv.
Overgenomen,
aangepast aan
systeem
t/m

Zie deel 5 Invoeringswet
Omgevingswet
2.3.3.1 (toepassingsbereik)

Dit artikel is een nadere
invulling van de specifieke
zorgplicht uit dit
omgevingsplan of uit artikel
2.11 van het Besluit
activiteiten leefomgeving.
Anders dan onder het oude
2 In afwijking van het
recht, geldt dit artikel ook voor
eerste lid is artikel 2.12
vergunningingplichtige
van toepassing op
milieubelastende activiteiten,
degene die een inrichting tenzij het aspect zwerfafval al
type A, een inrichting
in de onherroepelijke
vergunning geregeld is.11

Toelichting

Aspect

De bodemartikelen staan niet Bodem
meer in een aparte
themaparagraaf, maar bij de
activiteiten waarvoor ze gelden

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
inhoudelijk
aangepast

Geldt nu ook voor
vergunningplichtige MBA

Afval

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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type B of een inrichting
type C drijft

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.13

2.3.3.2 (afval: zwerfvuil)

Degene die de inrichting
drijft verwijdert zo vaak
als nodig etenswaren,
verpakkingen, sport- of
spelmaterialen, of
andere materialen die uit
de inrichting afkomstig
zijn of voor de inrichting
zijn bestemd binnen een
straal van 25 meter van
de inrichting.

Met het oog op het doelmatig
beheer van afvalstoffen wordt
binnen een straal van 25 m
rond een bedrijf of instelling zo
vaak als nodig etenswaren,
verpakkingen, sport- of
spelmaterialen, of andere
materialen verwijderd die van
dat bedrijf of die instelling
afkomstig zijn of er voor zijn
bestemd.

2.14c
(toepassingsbereik)

2.3.2.1

Deze afdeling is van
toepassing op degene
die een inrichting type A
of een inrichting type B
drijft.

(toepassingsbereik)
Dit artikel is niet van
toepassing op activiteiten die
in het Besluit activiteiten
leefomgeving aangewezen zijn
als milieubelastende
activiteiten. Voor die
activiteiten geldt paragraaf
5.4.1 van het Besluit
activiteiten leefomgeving de
voorschriften.
Het tweede lid kan slechts
betrekking hebben op
milieubelastende activiteiten
die niet onder het besluit
Activiteiten leefomgeving
vallen en die op grond van dit
omgevingsplan
vergunningplichtig zijn en
waarvoor in de onherroepelijke
vergunning al voorschriften
over energiebesparing staan.
In dat geval gelden de

Overgenomen

Afval

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Werkingssfeer

Energie

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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voorschriften uit de
vergunning.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.15, eerste lid
Degene die de inrichting
drijft neemt alle
energiebesparende
maatregelen met een
terugverdientijd van vijf
jaar of minder

2.3.2.2, eerste lid
(energie: maatregelen)
Dit artikel vervangt artikel 2.15
uit het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer.
Deze paragraaf is overgenomen
uit paragraaf 5.4.1 van het
Besluit activiteiten
leefomgeving. Zie de bij deze
paragraaf horende toelichting
voor een uitleg van deze
artikelen. P.M. Ten tijde van het
schrijven van dit artikel is een
Ontwerpbesluit tot wijziging
van het Activiteitenbesluit
milieubeheer in verband met de
informatieplicht voor
energiebesparende
maatregelen
openbaargemaakt. De
energiebesparingsmaatregelen
waarnaar verwezen worden
zullen nog worden
overgenomen uit bijlage 10 van
de Activiteitenregeling
milieubeheer/ bijlage bij de
Omgevingsregeling, minus de
gebouwgebonden maatregelen.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Energie

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.15, tweede
lid
Degene die de inrichting
drijft rapporteert uiterlijk
op 1 juli 2019 en daarna
eenmaal per vier jaar
aan het bevoegd gezag
welke
energiebesparende
maatregelen zijn
getroffen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.15, derde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.15, vierde lid

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Energie

Geschrapt, overig

Energie

Geschrapt, overig

Energie

Indien andere
maatregelen zijn
uitgevoerd dan de
maatregelen die bij
ministeriële regeling zijn
aangewezen, voor zover
deze op de inrichting van
toepassing zijn, worden
deze maatregelen in de
rapportage omschreven.
Het bevoegd gezag kan
bij maatwerkvoorschrift
een gefaseerde
uitvoering van de
verplichting, bedoeld in
het eerste lid, toestaan
waarbij rekening wordt
gehouden met de
bedrijfseconomische
omstandigheden van de
inrichting. Hierbij stelt
het bevoegd gezag per
maatregel een redelijke
termijn vast waarbinnen
die maatregel moet zijn
uitgevoerd.
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Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.15, vijfde lid

2.3.2.2, tweede lid, onder a

Indien aannemelijk is
dat niet wordt voldaan
aan het eerste lid, kan
het bevoegd gezag
degene die de inrichting
drijft waarvan het
energieverbruik in enig
kalenderjaar groter is
dan 200.000 kilowatt
uur aan elektriciteit of
groter is dan 75.000
kubieke meter
aardgasequivalenten
aan brandstoffen,
verplichten om binnen
een door het bevoegd
gezag te bepalen
termijn, onderzoek te
verrichten of te laten
verrichten waaruit blijkt
of aan het eerste lid
wordt voldaan

2. Het eerste lid is niet van
toepassing:
a. als het energieverbruik van
de milieubelastende activiteit
en andere milieubelastende
activiteiten die worden verricht
op dezelfde locatie en die de
milieubelastende activiteit
functioneel ondersteunen, in
het voorafgaande jaar kleiner is
dan 50.000 kWh aan
elektriciteit en 25.000 m3
aardgasequivalenten aan
brandstoffen;

2.15, zesde lid

2.3.2.2, tweede lid, onder b

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Artikel
Schrappen of
bruidsschat
behouden
waterschapsv.
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Toelichting

Aspect

Energie

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

* lid 1: 1. Alle
energiebesparende maatregelen
worden getroffen met een
terugverdientijd van ten
hoogste vijf jaar.

Indien uit het
…… als artikel 15.51 of 16.5 van
onderzoek, bedoeld in
de Wet milieubeheer van
het vijfde lid, blijkt dat toepassing is;
niet wordt voldaan aan
het eerste lid, neemt
degene die de inrichting
drijft de in het eerste
lid bedoelde
maatregelen binnen
een door het bevoegd

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Energie

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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gezag te bepalen
redelijke termijn.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.16b

2.3.4.2 (toepassingsbereik)

Deze afdeling is van
toepassing op degene
die een inrichting type
A of een inrichting type
B drijft.

1. Deze paragraaf is van
toepassing op het geluid door
een activiteit op een
geluidgevoelig gebouw.
2. Deze paragraaf is niet van
toepassing op het geluid door
een activiteit, op:
a. geluidgevoelige gebouwen
die geheel of gedeeltelijk zijn
gelegen op een gezoneerd
industrieterrein;
b. geluidgevoelige gebouwen
die in dit omgevingsplan,
anders dan in het tijdelijk deel
daarvan, of in een na de
inwerkingtreding van de
Omgevingswet aangevraagde
omgevingsvergunning voor een
omgevingsplanactiviteit zijn
toegelaten voor een duur van
niet meer dan tien jaar.
3. Deze paragraaf is niet van
toepassing op:
a. activiteiten met
verplaatsbare mijnbouwwerken
als bedoeld in artikel 4.1116
van het Besluit activiteiten
leefomgeving; en
b. activiteiten op
spoorwegemplacementen. 4.
Artikel 2.3.4.1, 2.3.4.3 tot en
met 2.3.4.24zijn niet van
toepassing op activiteiten
waarvoor voorschriften over
geluid zijn verbonden aan een

Overgenomen,
inhoudelijk
aangepast

uitgebreid met
Geluid
vergunningplichtige activiteiten

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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voor de inwerkingtreding van
de Omgevingswet
onherroepelijke
omgevingsvergunning.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, eerste lid, onder a 2.3.4.8, eerste en tweede lid
Voor het
langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau
(LAr,LT) en het
maximaal geluidsniveau
LAmax, veroorzaakt
door de in de inrichting
aanwezige installaties
en toestellen, alsmede
door de in de inrichting
verrichte
werkzaamheden en
activiteiten en laad- en
losactiviteiten ten
behoeve van en in de
onmiddellijke nabijheid
van de inrichting, geldt
dat:
a. de niveaus op de in
tabel 2.17a genoemde
plaatsen en tijdstippen
niet meer bedragen dan
de in die tabel
aangegeven waarden;

(geluid: waarden voor
geluidgevoelige gebouwen en
geluidgevoelige ruimten binnen
in- en aanpandige
geluidgevoelige gebouwen)
1. Met het oog op het
voorkomen of het tot een
aanvaardbaar niveau beperken
van geluidhinder is het geluid
door een activiteit op een
geluidgevoelig gebouw, niet
hoger dan de waarde, bedoeld
in tabel 2.3.4a. (* Zie tabel)
2. Met het oog op het
voorkomen of het tot een
aanvaardbaar niveau beperken
van geluidhinder is het geluid
door een activiteit, in
geluidgevoelige ruimten binnen
in- en aanpandige
geluidgevoelige gebouwen, niet
hoger dan de waarde, bedoeld
in tabel 2.3.4b.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

* Zie
activiteitenbesluit
voor tabel

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, eerste lid, onder b 2.3.4.8, derde lid
de in de periode tussen
07.00 en 19.00 uur in
tabel 2.17a opgenomen
maximale
geluidsniveaus LAmax

De in de periode tussen 07.00
en 19.00 uur in de tabellen
2.3.4a en 2.3.4b opgenomen
maximale geluidniveaus LAmax

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geluid

Akkoord, geen
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

niet van toepassing zijn zijn niet van toepassing op
op laad- en
laad- en losactiviteiten.
losactiviteiten;

wijzigingen tov
bruidsschat

2.17, eerste lid, onder c
de in tabel 2.17a
aangegeven waarden
binnen in- of
aanpandige gevoelige
gebouwen niet gelden
indien de gebruiker van
deze gevoelige
gebouwen geen
toestemming geeft voor
het in redelijkheid
uitvoeren of doen
uitvoeren van
geluidsmetingen;
2.17, eerste lid, onder d 2.3.4.4, onder d

Geschrapt, verwerkt
in specifieke
zorgplicht

de in tabel 2.17a
aangegeven waarden
op de gevel ook gelden
bij gevoelige terreinen
op de grens van het
terrein, met dien
verstande dat de
waarden in geval van
ligplaatsen, bestemd
om te worden
ingenomen door een
woonschip als bedoeld
in artikel 1.2, derde lid,
onderdeel b, van het
Besluit geluidhinder,
slechts gelden voor
zover deze ligplaatsen
als zodanig zijn

Net als voorheen worden de
ligplaatsen van woonboten en
de standplaatsen van
woonwagens beschermd tegen
geluidhinder. Anders dan onder
het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer
worden woonboten en
woonwagens wel als
geluidgevoelig gebouw
aangemerkt en wordt daarvoor
niet de aparte benaming
‘gevoelige terreinen’
gehanteerd. Dit artikel bepaalt
vervolgens dat de waarden voor
geluid voor woonboten en
woonwagens geldt op de grens
van de locatie. Langs andere

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Voorheen gold
grens van terrein,
nu is locatie.
Hiermee wordt
hetzelfde bereikt.

Geluid

betreft waar waarden gelden
Geluid
igv
woonboten en woonwagens.
deze objecten zijn in het begrip
geluidgevoelig gebouw
getrokken, maar de waarden
gelden (net zoals onder
Activiteitenbesluit) op de grens
van de locatie
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

bestemd op of na 1 juli
2012 en niet daarvoor
in een gemeentelijke
verordening waren
aangewezen om door
een woonschip te
worden ingenomen;

weg wordt daarmee hetzelfde
bereikt.

2.17, eerste lid, onder e
de in tabel 2.17a
aangegeven waarden
op de gevel,
vermeerderd met 5
dB(A), ook gelden op de
grens van het terrein in
geval van ligplaatsen,
bestemd om te worden
ingenomen door een
woonschip als bedoeld
in artikel 1.2, derde lid,
onderdeel b, van het
Besluit geluidhinder,
voor zover deze
ligplaatsen:
1°. als zodanig zijn
bestemd voor 1 juli
2012, of
2°. voor 1 juli 2012 in
een gemeentelijke
verordening waren
aangewezen om door
een woonschip te
worden ingenomen en

2.3.4.14 (geluid: waarden op
drijvende woonfunctie voor 1
juli 2012)
De waarden voor het
langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau LAr,LT en
het maximaal geluidniveau
LAmax door een activiteit,
bedoeld in de tabellen 2.3.4a,
2.3.4c, 2.3.4d en 2.3.4e, zijn
voor een drijvende woonfunctie
5 dB(A) hoger, als de locatie
voor 1 juli 2012:
a. voor een drijvende
woonfunctie was bestemd; of
b. in een gemeentelijke
verordening is aangewezen om
door een drijvende woonfunctie
te worden ingenomen en voor 1
juli 2022 voor een drijvende
woonfunctie is bestemd, of de
aanwezigheid van een drijvende
woonfunctie voor 1 juli 2022 in
dit omgevingsplan is
toegelaten.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
LET OP: in
omgevingsplan (of
in verordening als
deze nog niet is
overgeheveld naar
OP) drijvende
woonfunctie
toekennen.

Geluid
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voor 1 juli 2022 als
zodanig zijn bestemd;

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
Schrappen of
bruidsschat
behouden
waterschapsv.

Toelichting

Aspect

systeem
Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, eerste lid, onder f
de waarden in in- en
aanpandige gevoelige
gebouwen slechts
gelden in
geluidsgevoelige
ruimten en
verblijfsruimten; en
2.17, eerste lid, onder g
de waarden in in- en
aanpandige gevoelige
gebouwen slechts
gelden in
geluidsgevoelige
ruimten en
verblijfsruimten;

2.17, tweede
lid
Indien de inrichting is
gelegen op een
gezoneerd
industrieterrein gelden
de waarden van het
langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau

2.3.4.4, onder e
De waarden voor het geluid door
een activiteit gelden:
e. in een geluidgevoelige ruimte:
in de geluidgevoelige ruimte.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

2.3.4.2, tweede lid, onder a
Toepassingsbereik

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

2.3.4.13, eerste lid
Als de activiteit wordt verricht
op een gezoneerd
industrieterrein gelden de
waarden van het
langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (LAr,LT) uit
de tabellen 2.3.4a en 2.3.4c ook

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geluid

Geluid

Grens inrichting
naar begrenzing
activiteit kan een
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

(LAr,LT) uit tabel 2.17a op een afstand van 50 m vanaf
ook op een afstand van de begrenzing van de activiteit.
50 meter vanaf de
grens van de inrichting.

verzwaring voor het
bedrijf opleveren.

2.17, derde lid, onder a 2.3.4.8, vierde lid (geluid:

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

In afwijking van het
eerste lid geldt voor
een inrichting die is
gelegen op een
bedrijventerrein, dat:
a. het
langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau
(LAr,LT) en het
maximaal
geluidsniveau (LAmax)
op de in tabel 2.17c
genoemde plaatsen en
tijdstippen niet meer
bedragen dan de in die
tabel aangegeven
waarden;

waarden voor
geluidgevoelige gebouwen
en ruimten binnen in- en
aanpandige geluidsgevoelige
gebouwen)
Het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer
kende de regeling dat voor
geluidgevoelige gebouwen op
bedrijventerreinen (geen
gezoneerde industrieterreinen
zijnde) het beschermingsniveau
op de gevel 5 dB(A) lager ligt.
Om te voorkomen dat
activiteiten opeens niet meer
aan de geluidnormen voldoen, is
deze regeling in het vierde lid
van dit artikel overgenomen.

2.17, derde lid, onder b 2.3.4.8, derde lid
In afwijking van het
eerste lid geldt voor
een inrichting die is
gelegen op een
bedrijventerrein, dat:
b. de in de periode
tussen 07:00 uur en
19:00 uur in tabel
2.17c opgenomen
maximale
geluidsniveaus
(LAmax) niet van
toepassing zijn op laaden losactiviteiten;

Het derde lid gaat in op de
piekgeluiden die veroorzaakt
worden door het laden en
lossen in de dagperiode. Laden
en lossen valt via artikel 2.3.1.1
(algemeen toepassingsbereik)
en artikel 2.3.4.3 (meerdere
activiteiten beschouwen als één
activiteit) onder de activiteit, en
daarmee onder de
geluidwaarden die in de tabellen
zijn gesteld. Dat geldt dus ook
voor laden en lossen dat op de
openbare weg (“nabij de
inrichting”) plaatsvindt. Om te

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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voorkomen dat in de periode
waarin de gemeenten hun
omgevingsplannen nog niet
hebben aangepast aan de
Omgevingswet, het overdag
laden en lossen onder de norm
voor het piekgeluid gaan vallen,
is het derde lid toegevoegd:
deze bepaalt uitdrukkelijk dat –
net als onder het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer–
voor het laden en lossen in de
dagperiode geen geluidnormen
voor het piekgeluidniveau
gelden. Ook het Besluit kwaliteit
leefomgeving geeft geen
afzonderlijke normen voor de
piekniveaus in de dagperiode,
en dus ook niet voor de
piekniveaus van het laden en
lossen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, derde lid, onder c
In afwijking van het
eerste lid geldt voor
een inrichting die is
gelegen op een
bedrijventerrein, dat:
c. de in tabel 2.17c
aangeven waarden
binnen in- of
aanpandige gevoelige
gebouwen niet van
toepassing zijn, indien
de gebruiker van deze
gevoelige gebouwen
geen toestemming
geeft voor het in
redelijkheid uitvoeren
of doen uitvoeren van
geluidsmetingen;

Geschrapt, verwerkt
in specifieke
zorgplicht

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

54

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, derde lid, onder d 2.3.4.4, onder d
In afwijking van het
eerste lid geldt voor
een inrichting die is
gelegen op een
bedrijventerrein, dat:
d. de in tabel 2.17c
aangegeven waarden
op de gevel ook van
toepassing zijn bij
gevoelige terreinen op
de grens van het
terrein;

Net als voorheen worden de
ligplaatsen van woonboten en
de standplaatsen van
woonwagens beschermd tegen
geluidhinder. Anders dan onder
het voormalige
Activiteitenbesluit milieubeheer
worden woonboten en
woonwagens wel als
geluidgevoelig gebouw
aangemerkt en wordt daarvoor
niet de aparte benaming
‘gevoelige terreinen’
gehanteerd. Dit artikel bepaalt
vervolgens dat de waarden voor
geluid voor woonboten en
woonwagens geldt op de grens
van de locatie. Langs andere
weg wordt daarmee hetzelfde
bereikt.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, derde lid, onder e

2.3.4.4, onder e

In afwijking van het
eerste lid geldt voor een
inrichting die is gelegen
op een bedrijventerrein,
dat:
e. de waarden in in- en
aanpandige gevoelige
gebouwen slechts gelden
in geluidsgevoelige
ruimten en
verblijfsruimten

De waarden voor het
geluid door een
activiteit gelden:
e. in een
geluidgevoelige
ruimte: in de
geluidgevoelige
ruimte.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Artikel
Schrappen of
bruidsschat
behouden
waterschapsv.
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Toelichting

betreft waar waarden gelden
Geluid
igv
woonboten en woonwagens.
Deze objecten zijn in het begrip
geluidgevoelig gebouw
getrokken, maar de waarden
gelden (net zoals onder
Activiteitenbesluit) op de grens
van de locatie

Aspect

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, derde lid, onder f
In afwijking van het
eerste lid geldt voor een
inrichting die is gelegen
op een bedrijventerrein,
dat:
f. de in tabel 2.17c
aangegeven waarden
gelden niet op gevoelige
objecten die zijn gelegen
op een gezoneerd
industrieterrein.

2.3.4.2, tweede lid,
onder a
2. Deze paragraaf is
niet van toepassing op
het geluid door een
activiteit, op:
a. geluidgevoelige
gebouwen die geheel
of gedeeltelijk zijn
gelegen op een
gezoneerd
industrieterrein;

2.17, vierde lid, onder a

2.3.4.9, eerste lid

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

Met het oog op het
voorkomen of het tot
een aanvaardbaar
niveau beperken van
geluidhinder is, in
afwijking van artikel
2.3.4.8, het geluid
door de openbare
verkoop van vloeibare
brandstoffen,
mengsmering of
aardgas aan derden
voor motorvoertuigen
voor het wegverkeer,
op een geluidgevoelig
gebouw, niet hoger
dan de waarde
bedoeld in tabel
2.3.4c.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, vierde lid, onder b

2.3.4.9, tweede lid

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

De in de periode
tussen 07.00 en 21.00
uur in tabel 2.3.4c
opgenomen maximale
geluidniveaus LAmax
zijn niet van
toepassing op laad- en
losactiviteiten.

2.17, vierde lid, onder c

2.3.4.4, onder d

de in tabel 2.17d
aangegeven waarden op
de gevel ook gelden bij
gevoelige terreinen op de
grens van het terrein,
met dien verstande dat
de waarden in geval van
ligplaatsen, bestemd om
te worden ingenomen
door een woonschip als
bedoeld in artikel 1.2,
derde lid, onderdeel b,
van het Besluit
geluidhinder, slechts
gelden voor zover deze
ligplaatsen als zodanig
zijn bestemd op of na 1
juli 2012 en niet
daarvoor in een
gemeentelijke
verordening waren
aangewezen om door een
woonschip te worden
ingenomen;

Net als voorheen
worden de ligplaatsen
van woonboten en de
standplaatsen van
woonwagens
beschermd tegen
geluidhinder. Anders
dan onder het
voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer worden
woonboten en
woonwagens wel als
geluidgevoelig gebouw
aangemerkt en wordt
daarvoor niet de
aparte benaming
‘gevoelige terreinen’
gehanteerd. Dit artikel
bepaalt vervolgens
dat de waarden voor
geluid voor woonboten
en woonwagens geldt
op de grens van de
locatie. Langs andere
weg wordt daarmee
hetzelfde bereikt.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Overgenomen, betreft waar waarden gelden igv
aangepast aan woonboten en woonwagens. deze objecten
systeem
zijn in het begrip geluidgevoelig gebouw
getrokken, maar de waarden gelden (net
Akkoord, geen zoals onder Activiteitenbesluit) op de grens
wijzigingen tov van de locatie
bruidsschat

Geluid
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, vierde lid, onder d

2.3.4.13, eerste lid

indien de inrichting is
gelegen op een
gezoneerd
industrieterrein de
waarden van het
langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau
(LAr,LT) uit tabel 2.17d
ook gelden op een
afstand van 50 meter
vanaf de grens van de
inrichting

(geluid: waarden voor
een activiteit op een
gezoneerd
industrieterrein)
Als de activiteit wordt
verricht op een
gezoneerd
industrieterrein gelden
de waarden van het
langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau
(LAr,LT) uit de tabellen
2.3.4a en 2.3.4c ook
op een afstand van 50
m vanaf de
begrenzing van de
activiteit.

2.17, vierde lid, onder e
In afwijking van het
eerste en het tweede lid,
geldt voor het
langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau
(LAr,LT) en het maximaal
geluidsniveau (LAmax,
bij een inrichting die
uitsluitend of in
hoofdzaak bestemd is
voor openbare verkoop
van vloeibare
brandstoffen,
mengsmering of aardgas
aan derden voor
motorvoertuigen voor het
wegverkeer, dat:
indien de inrichting is
gelegen op een
gezoneerd
industrieterrein en

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt,
overig

Dit is een foutje dat is blijven staan in het
Activiteitenbesluit

Geluid
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binnen een afstand van
50 meter geen gevoelige
objecten, anders dan
gevoelige objecten
gelegen op het
gezoneerde
industrieterrein zijn
gelegen, de waarden van
het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau
(LAr,LT) uit tabel 2.17d
gelden op een afstand
van 50 meter vanaf de
grens van de inrichting;
en

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, vierde lid, onder f

2.3.4.2, tweede lid,
onder a

Activiteitenbesluit
milieubeheer

de in tabel 2.17d
aangegeven waarden
niet gelden op gevoelige
objecten die zijn gelegen
op een gezoneerd
industrieterrein

Deze paragraaf is niet
van toepassing op het
geluid door een
activiteit, op:
a. geluidgevoelige
gebouwen die geheel
of gedeeltelijk zijn
gelegen op een
gezoneerd
industrieterrein;

2.17, vijfde lid, onder a

2.3.4.10, eerste lid

In afwijking van het
eerste, tweede en derde
lid geldt voor een
inrichting waar
uitsluitend of in
hoofdzaak agrarische

Met het oog op het
voorkomen of het tot
een aanvaardbaar
niveau beperken van
geluidhinder is, in
afwijking van artikel

Artikel
Schrappen of
bruidsschat
behouden
waterschapsv.
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Toelichting

Aspect

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geluid

Akkoord, geen
59

Activiteitenbesluit
milieubeheer

activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee
verband houden worden
verricht, niet zijnde een
glastuinbouwbedrijf dat
is gelegen in een
glastuinbouwgebied, dat:
a. voor het
langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau
(LAr,LT), veroorzaakt
door de vast opgestelde
installaties en toestellen,
de niveaus op de
plaatsen en tijdstippen,
genoemd in tabel 2.17e,
niet meer bedragen dan
de in die tabel
aangegeven waarden;

2.3.4.8, het geluid
door een agrarische
activiteit niet zijnde
een
glastuinbouwbedrijf
dat is gelegen in een
glastuinbouwgebied,
op een geluidgevoelig
gebouw, niet hoger
dan de waarde
bedoeld in tabel
2.3.4d.

wijzigingen tov
bruidsschat

2.17, vijfde lid, onder b

2.3.4.10, tweede lid

In afwijking van het
eerste, tweede en derde
lid geldt voor een
inrichting waar
uitsluitend of in
hoofdzaak agrarische
activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee
verband houden worden
verricht, niet zijnde een
glastuinbouwbedrijf dat
is gelegen in een
glastuinbouwgebied, dat:

Met het oog op het
voorkomen of het tot
een aanvaardbaar
niveau beperken van
geluidhinder is in
afwijking van artikel
2.3.4.8, tweede lid,
het geluid door een
agrarische activiteit
niet zijnde een
glastuinbouwbedrijf
dat is gelegen in een
glastuinbouwgebied,
in geluidgevoelige
ruimten binnen in- en
aanpandige
geluidgevoelige
gebouwen, niet hoger
dan de waarde

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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bedoeld in tabel
2.3.4e.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, vijfde lid, onder c

2.3.4.10, derde lid

In afwijking van het
eerste, tweede en derde
lid geldt voor een
inrichting waar
uitsluitend of in
hoofdzaak agrarische
activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee
verband houden worden
verricht, niet zijnde een
glastuinbouwbedrijf dat
is gelegen in een
glastuinbouwgebied, dat:

De in de periode
tussen 06.00 uur en
19.00 uur in tabel
2.3.4e opgenomen
waarden zijn niet van
toepassing op laaden losactiviteiten,
noch op het in- en
uitrijden van
landbouwtractoren of
motorrijtuigen met
beperkte snelheid.

2.17, vijfde lid, onder d
In afwijking van het
eerste, tweede en derde
lid geldt voor een
inrichting waar
uitsluitend of in
hoofdzaak agrarische
activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee
verband houden worden
verricht, niet zijnde een
glastuinbouwbedrijf dat
is gelegen in een
glastuinbouwgebied, dat:

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Geluid
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, vijfde lid, onder e

2.3.4.4, onder d

In afwijking van het
eerste, tweede en derde
lid geldt voor een
inrichting waar
uitsluitend of in
hoofdzaak agrarische
activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee
verband houden worden
verricht, niet zijnde een
glastuinbouwbedrijf dat
is gelegen in een
glastuinbouwgebied, dat:

Net als voorheen
worden de ligplaatsen
van woonboten en de
standplaatsen van
woonwagens
beschermd tegen
geluidhinder. Anders
dan onder het
voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer worden
woonboten en
woonwagens wel als
geluidgevoelig
gebouw aangemerkt
en wordt daarvoor
niet de aparte
benaming ‘gevoelige
terreinen’ gehanteerd.
Dit artikel bepaalt
vervolgens dat de
waarden voor geluid
voor woonboten en
woonwagens geldt op
de grens van de
locatie. Langs andere
weg wordt daarmee
hetzelfde bereikt.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, vijfde lid, onder f

2.3.4.14 (geluid:
waarden op
drijvende
woonfunctie voor 1
juli 2012)
De waarden voor het
langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau
LAr,LT en het
maximaal
geluidniveau LAmax

In afwijking van het
eerste, tweede en derde
lid geldt voor een
inrichting waar
uitsluitend of in
hoofdzaak agrarische
activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee
verband houden worden
verricht, niet zijnde een

Overgenomen, betreft waar waarden gelden igv
aangepast aan woonboten en woonwagens. deze objecten
systeem
zijn in het begrip geluidgevoelig gebouw
getrokken, maar de waarden gelden (net
Akkoord, geen zoals onder Activiteitenbesluit) op de grens
wijzigingen tov van de locatie.
bruidsschat

Geluid

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Geluid
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glastuinbouwbedrijf dat
door een activiteit,
is gelegen in een
bedoeld in de tabellen
glastuinbouwgebied, dat: 2.3.4a, 2.3.4c, 2.3.4d
en 2.3.4e, zijn voor
een drijvende
woonfunctie 5 dB(A)
hoger, als de locatie
voor 1 juli 2012:
a. voor een drijvende
woonfunctie was
bestemd; of
b. in een
gemeentelijke
verordening is
aangewezen om door
een drijvende
woonfunctie te
worden ingenomen en
voor 1 juli 2022 voor
een drijvende
woonfunctie is
bestemd, of de
aanwezigheid van een
drijvende woonfunctie
voor 1 juli 2022 in dit
omgevingsplan is
toegelaten.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, vijfde lid, onder g
In afwijking van het
eerste, tweede en derde
lid geldt voor een
inrichting waar
uitsluitend of in
hoofdzaak agrarische
activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee
verband houden worden
verricht, niet zijnde een
glastuinbouwbedrijf dat

2.3.4.4, onder e
(geluid: waar
waarden gelden)
De waarden voor het
geluid door een
activiteit gelden:
e. in een
geluidgevoelige
ruimte: in de
geluidgevoelige
ruimte.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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is gelegen in een
glastuinbouwgebied, dat:

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Toelichting

Aspect

64

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, vijfde lid, onder h
In afwijking van het
eerste, tweede en derde
lid geldt voor een
inrichting waar
uitsluitend of in
hoofdzaak agrarische
activiteiten dan wel
activiteiten die daarmee
verband houden worden
verricht, niet zijnde een
glastuinbouwbedrijf dat
is gelegen in een
glastuinbouwgebied,
dat:

2.17, zesde lid, onder a
In afwijking van het
eerste, tweede en derde
lid geldt voor een
glastuinbouwbedrijf
binnen een
glastuinbouwgebied dat:
a. voor het
langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau
(LAr,LT) en het
maximaal geluidsniveau
(LAmax), veroorzaakt
door de in de inrichting
aanwezige installaties
en toestellen, alsmede
door de in de inrichting
verrichte
werkzaamheden en
activiteiten en laad- en
losactiviteiten ten
behoeve van en in de
onmiddellijke nabijheid
van de inrichting, de
niveaus op de in tabel

2.3.4.2, tweede lid,
onder a
Deze paragraaf is
niet van toepassing
op het geluid door
een activiteit, op:
a. geluidgevoelige
gebouwen die
geheel of
gedeeltelijk zijn
gelegen op een
gezoneerd
industrieterrein;

2.3.4.11, eerste en
tweede
lid
Met het oog op het
voorkomen of het tot
een
aanvaardbaar
niveau beperken van
geluidhinder is in
afwijking van artikel
2.3.4.8, eerste lid,
het geluid door een
glastuinbouwbedrijf
dat is gelegen in een
glastuinbouwgebied,
op
een
geluidgevoelig
gebouw, niet hoger
dan
de
waarde
bedoeld
in
tabel
2.3.4f.
2. Met het oog op het
voorkomen of het tot
een
aanvaardbaar
niveau beperken van
geluidhinder is in
afwijking van artikel

Overgenomen,
aangepast aan systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
aangepast aan systeem

Geluid

In OIJ zijn geen
glastuinbouwbedrijven,
dus regels zouden in
principe niet naar ons
omgevingsplan
hoeven.
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17g genoemde
plaatsen en tijdstippen
niet meer bedragen dan
de in die tabel
aangegeven waarden;

2.3.4.8, tweede lid,
het geluid door een
glastuinbouwbedrijf
dat is gelegen in een
glastuinbouwgebied,
in
geluidgevoelige
ruimten binnen inen
aanpandige
geluidgevoelige
gebouwen,
niet
hoger dan de waarde
bedoeld
in
tabel
2.3.4g.

2.17, zesde lid, onder b

2.3.4.11, derde lid

In afwijking van het
eerste, tweede en derde
lid geldt voor een
glastuinbouwbedrijf
binnen een
glastuinbouwgebied dat:
de in de periode tussen
06.00 uur en 19.00 uur
in tabel 2.17g
opgenomen maximale
geluidsniveaus (LAmax)
niet van toepassing zijn
op laad- en
losactiviteiten;

De in de periode
tussen 06.00 uur en
19.00 uur in tabel
2.3.4g opgenomen
maximale
geluidniveaus (LAmax)
zijn niet van
toepassing op laaden losactiviteiten.

2.17, zesde lid, onder c
de in tabel 2.17g
aangegeven waarden
binnen in- of
aanpandige gevoelige
gebouwen niet gelden
indien de gebruiker van
deze gevoelige
gebouwen geen
toestemming geeft voor
het in redelijkheid
uitvoeren of doen

Overgenomen,
aangepast aan systeem

Geluid

In OIJ zijn geen
glastuinbouwbedrijven,
dus regels zouden in
principe niet naar ons
omgevingsplan
hoeven.

Geschrapt, verwerkt in
specifieke zorgplicht

Geluid
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uitvoeren van
geluidsmetingen;

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, zesde lid, onder d
de in tabel 2.17g
aangegeven waarden op
de gevel ook gelden bij
gevoelige terreinen op
de grens van het terrein,
met dien verstande dat
de waarden in geval van
ligplaatsen, bestemd om
te worden ingenomen
door een woonschip als
bedoeld in artikel 1.2,
derde lid, onderdeel b,
van het Besluit
geluidhinder, slechts
gelden voor zover deze
ligplaatsen als zodanig
zijn bestemd op of na 1
juli 2012 en niet
daarvoor in een
gemeentelijke
verordening waren
aangewezen om door
een woonschip te
worden ingenomen;
2.17, zesde lid, onder e
de in tabel 2.17g
aangegeven waarden op

O.3.6.4, onder d

Overgenomen,
betreft waar waarden gelden igv
Geluid
aangepast aan systeem woonboten en woonwagens. deze
objecten zijn in het begrip geluidgevoelig
gebouw getrokken, maar de waarden
gelden (net zoals onder
Activiteitenbesluit) op de grens van de
locatie

2.3.4.14 (geluid:

Overgenomen,
aangepast aan systeem

waarden op
drijvende
woonfunctie voor

Geluid
67

Activiteitenbesluit
milieubeheer

de gevel, vermeerderd
met 5 dB(A), ook gelden
op de grens van het
terrein in geval van
ligplaatsen, bestemd om
te worden ingenomen
door een woonschip als
bedoeld in artikel 1.2,
derde lid, onderdeel b,
van het Besluit
geluidhinder, voor zover
deze ligplaatsen:

1 juli 2012)
De waarden voor het
langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau
LAr,LT en het
maximaal
geluidniveau LAmax
door een activiteit,
bedoeld in de
tabellen 2.3.4a,
2.3.4c, 2.3.4d en
2.3.4e, zijn voor een
drijvende
woonfunctie 5 dB(A)
hoger, als de locatie
voor 1 juli 2012:
a. voor een
drijvende
woonfunctie was
bestemd; of
b. in een
gemeentelijke
verordening is
aangewezen om
door een drijvende
woonfunctie te
worden ingenomen
en voor 1 juli 2022
voor een drijvende
woonfunctie is
bestemd, of de
aanwezigheid van
een drijvende
woonfunctie voor 1
juli 2022 in dit
omgevingsplan is
toegelaten.

Akkoord, niets wijzigen
tov bruidsschat

2.17, zesde lid, onder f

2.3.4.4, onder d

de waarden binnen inen aanpandige

Net als voorheen
worden de

Overgenomen,
aangepast aan systeem

Geluid
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gevoelige gebouwen
slechts gelden in
geluidsgevoelige
ruimten en
verblijfsruimten, en

Activiteitenbesluit
milieubeheer

ligplaatsen van
woonboten en de
standplaatsen van
woonwagens
beschermd tegen
geluidhinder. Anders
dan onder het
voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer worden
woonboten en
woonwagens wel als
geluidgevoelig
gebouw aangemerkt
en wordt daarvoor
niet de aparte
benaming ‘gevoelige
terreinen’
gehanteerd. Dit
artikel bepaalt
vervolgens dat de
waarden voor geluid
voor woonboten en
woonwagens geldt
op de grens van de
locatie. Langs
andere weg wordt
daarmee hetzelfde
bereikt.

2.17, zesde lid, onder g 2.3.4.2, tweede lid,
de in tabel 2.17g
onder a
aangegeven waarden
niet gelden op gevoelige
objecten die zijn gelegen
op een gezoneerd
industrieterrein.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
aangepast aan systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geluid
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Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.17, zevende
lid

2.3.4.15, tweede lid

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

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Artikel
Schrappen of behouden Toelichting
bruidsschat
waterschapsv.
Overgenomen,
aangepast aan systeem

Aspect

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.17a

2.3.4.15

1 De waarden op de
gevel van gevoelige
gebouwen en op de grens
van gevoelige terreinen in
tabel 2.17a
onderscheidenlijk 2.17g
worden met 5 dB(A)
verhoogd indien tot het
van toepassing worden
van artikel 2.17 op een
inrichting, op grond van

Deze bepaling geldt
ter vervanging van art
2.17a van het
voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer. In de
meeste Algemene
Maatregelen van
Bestuur op grond van
het vervallen artikel
8.40 Wet

Overgenomen,
aangepast aan systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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een voorschrift als
bedoeld in het derde lid
hogere waarden golden.
2 Indien in een
milieuvergunning die in
werking en onherroepelijk
was op het tijdstip
genoemd in het op de
inrichting van toepassing
geweest zijnde
voorschrift, genoemd in
het derde lid, lagere
waarden dan de waarden,
bedoeld in het eerste lid,
waren vastgesteld, zijn
die lagere waarden van
toepassing.
3 De voorschriften,
bedoeld in het eerste en
tweede lid, zijn:
voorschrift 1.1.3 van de
bijlage van het Besluit
opslag- en
transportbedrijven
milieubeheer, voorschrift
1.1.5 van bijlage 2 van
het Besluit detailhandelen ambachtsbedrijven
milieubeheer, voorschrift
1.1.7 van de bijlage van
het Besluit horeca-,
sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer,
voorschrift 1.1.3 van de
bijlage van het Besluit
bouw- en houtbedrijven
milieubeheer, voorschrift
1.1.5 van de bijlage van
het Besluit woon- en
verblijfsgebouwen
milieubeheer, voorschrift

milieubeheer, zoals
het Besluit horeca-,
sport- en recreatieinrichtingen
milieubeheer, was een
overgangsbepaling
opgenomen die
teruggreep op
zogenaamde ‘8.40AmvB’s” die daarvóór
in werking waren. Dit
lid is van toepassing
op inrichtingen die
onder de werking van
die oudere besluiten
vielen. Voor deze
inrichtingen worden de
waarden in tabel
2.3.4a (standaard) en
tabel 2.3.4f
(glastuinbouwbedrijf
binnen een
glastuinbouwgebied)
met 5 dB(A) verhoogd,
tenzij voordien
volgens een
milieuvergunning
lagere waarden
golden. Deze regeling
wordt met artikel
2.3.4.15 voortgezet.
Overigens wordt in
artikel 2.17a bij lid 1,
2 en 3 van het
voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer
abusievelijk verwezen
naar artikel 2.17, in
plaats van artikel
2.17a.
71

1.1.3 van bijlage 2 van
het Besluit voorzieningenen installaties
milieubeheer, voorschrift
1.1.3 van bijlage 1 van
het Besluit
textielreinigingsbedrijven
milieubeheer, voorschrift
1.1.3 van de bijlage van
het Besluit inrichtingen
voor motorvoertuigen
milieubeheer, voorschrift
3.2 van bijlage 2 van het
Besluit tankstations
milieubeheer, voorschrift
4.2.1 van bijlage 1 van
het Besluit
tandartspraktijken
milieubeheer en
voorschrift 1.1.3 van
bijlage 2 van het Besluit
glastuinbouw.
4 [Red: Vervallen.]
5 Een gemeentelijke
verordening als bedoeld
in voorschrift 1.1.2 van
de bijlage bij het Besluit
landbouw milieubeheer,
zoals dat luidde tot 1
januari 2013, berust met
ingang van die datum op
artikel 2.17, zevende lid.
6 Voor inrichtingen
waarop tot 1 januari 2008
het Besluit horeca-,
sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer,
het Besluit detailhandel
en ambachtsbedrijven
milieubeheer of het
Besluit woon- en
72

verblijfsgebouwen
milieubeheer van
toepassing was, zijn de
waarden uit artikel 2.17
niet van toepassing op de
gevel van
onderscheidenlijk in een
dienst- of bedrijfswoning
dan wel een woning die
deel uitmaakt van een
inrichting

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.18, eerste lid, onder a
Bij het bepalen van de
geluidsniveaus, bedoeld
in de artikelen 2.17,
2.17a, 2.19, 2.19a dan
wel 2.20, blijft buiten
beschouwing
a. het stemgeluid van
personen op een
onverwarmd en
onoverdekt terrein, dat
onderdeel is van de
inrichting, tenzij dit
terrein kan worden
aangemerkt als een
binnenterrein;

2.18, eerste lid, onder b
Bij het bepalen van de
geluidsniveaus, bedoeld
in de artikelen 2.17,
2.17a, 2.19, 2.19a dan
wel 2.20, blijft buiten
beschouwing
b. het stemgeluid van
bezoekers op het open
terrein van een inrichting

2.3.4.16, onder b
(geluid: buiten
beschouwing laten
geluidbronnen)

Overgenomen,
aangepast aan systeem

1. Bij het bepalen van
de geluidniveaus,
bedoeld in de artikelen
2.3.4.8 tot en met
2.3.4.15, blijft buiten
beschouwing:
b. onversterkt
menselijk stemgeluid;

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.4.16, onder b
(geluid: buiten
beschouwing laten
geluidbronnen)

Overgenomen,
inhoudelijk aangepat

1. Bij het bepalen van
de geluidniveaus,
bedoeld in de artikelen
2.3.4.8 tot en met
2.3.4.15, blijft buiten
beschouwing:

conform Bkl alle onversterkt
menselijk stemgeluid uitgezonderd

Geluid

conform Bkl alle onversterkt
menselijk stemgeluid uitgezonderd

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

73

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

voor sport- of
recreatieactiviteiten;

b. onversterkt
menselijk stemgeluid;

2.18, eerste lid, onder c

2.3.4.16, onder c

Bij het bepalen van de
geluidsniveaus, bedoeld
in de artikelen 2.17,
2.17a, 2.19, 2.19a dan
wel 2.20, blijft buiten
beschouwing
c. het geluid ten behoeve
van het oproepen tot het
belijden van godsdienst
of levensovertuiging of
het bijwonen van
godsdienstige of
levensbeschouwelijke
bijeenkomsten en
lijkplechtigheden,
alsmede geluid in
verband met het houden
van deze bijeenkomsten
of plechtigheden;

1. Bij het bepalen van
de geluidniveaus,
bedoeld in de artikelen
2.3.4.8 tot en met
2.3.4.15, blijft buiten
beschouwing:
c. het geluid voor het
oproepen tot het
belijden van
godsdienst of
levensovertuiging of
het bijwonen van
godsdienstige of
levensbeschouwelijke
bijeenkomsten en
lijkplechtigheden, en
ook geluid in verband
met het houden van
deze bijeenkomsten of
plechtigheden;

2.18, eerste lid, onder d

2.3.4.16, onder d

Bij het bepalen van de
geluidsniveaus, bedoeld
in de artikelen 2.17,
2.17a, 2.19, 2.19a dan
wel 2.20, blijft buiten
beschouwing
het geluid van het
traditioneel ten gehore
brengen van muziek
tijdens het hijsen en
strijken van de nationale
vlag bij zonsopkomst en

1. Bij het bepalen van
de geluidniveaus,
bedoeld in de artikelen
2.3.4.8 tot en met
2.3.4.15, blijft buiten
beschouwing:
d. het geluid van het
traditioneel ten gehore
brengen van muziek
tijdens het hijsen en
strijken van de
nationale vlag bij
zonsopkomst en

Overgenomen

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

zonsondergang op
militaire inrichtingen;

zonsondergang op
militaire terreinen;

2.18, eerste lid, onder e

2.3.4.16, onder e

Bij het bepalen van de
geluidsniveaus, bedoeld
in de artikelen 2.17,
2.17a, 2.19, 2.19a dan
wel 2.20, blijft buiten
beschouwing
e. het ten gehore
brengen van muziek
vanwege het oefenen
door militaire
muziekcorpsen in de
buitenlucht gedurende de
dagperiode met een
maximum van twee uren
per week op militaire
inrichtingen;

1. Bij het bepalen van
de geluidniveaus,
bedoeld in de artikelen
2.3.4.8 tot en met
2.3.4.15, blijft buiten
beschouwing:
het ten gehore
brengen van muziek
wegens het oefenen
door militaire
muziekkorpsen in de
buitenlucht gedurende
de dagperiode met
een maximum van
twee uur per week op
militaire terreinen;

2.18, eerste lid, onder f

2.3.4.16, onder f

Bij het bepalen van de
geluidsniveaus, bedoeld
in de artikelen 2.17,
2.17a, 2.19, 2.19a dan
wel 2.20, blijft buiten
beschouwing
het ten gehore brengen
van onversterkte muziek
tenzij en voor zover
daarvoor bij
gemeentelijke
verordening regels zijn
gesteld;

1. Bij het bepalen van
de geluidniveaus,
bedoeld in de artikelen
2.3.4.8 tot en met
2.3.4.15, blijft buiten
beschouwing:
het ten gehore
brengen van
onversterkte muziek
tenzij en voor zover
daarvoor bij
gemeentelijke
verordening regels
zijn gesteld;

2.18, eerste lid, onder g

2.3.4.16, onder g

Bij het bepalen van de
geluidsniveaus, bedoeld
in de artikelen 2.17,

1. Bij het bepalen van
de geluidniveaus,
bedoeld in de artikelen

Overgenomen

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen

Geluid
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2.17a, 2.19, 2.19a dan
wel 2.20, blijft buiten
beschouwing
g. het traditioneel
schieten, bedoeld in
paragraaf 3.7.2., tenzij
en voor zover daarvoor
bij gemeentelijke
verordening regels zijn
gesteld;

2.3.4.8 tot en met
2.3.4.15, blijft buiten
beschouwing:
het traditioneel
schieten, bedoeld in
paragraaf 2.3.14,
tenzij en voor zover
daarvoor bij
gemeentelijke
verordening regels
zijn gesteld;

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.18, eerste lid, onder h

2.3.4.16, onder b

Bij het bepalen van de
geluidsniveaus, bedoeld
in de artikelen 2.17,
2.17a, 2.19, 2.19a dan
wel 2.20, blijft buiten
beschouwing
h. het stemgeluid van
kinderen op een
onverwarmd of
onoverdekt terrein dat
onderdeel is van een
inrichting voor primair
onderwijs, in de periode
vanaf een uur voor
aanvang van het
onderwijs tot een uur na
beëindiging van het
onderwijs;

1. Bij het bepalen van
de geluidniveaus,
bedoeld in de artikelen
2.3.4.8 tot en met
2.3.4.15, blijft buiten
beschouwing:
b. onversterkt
menselijk stemgeluid;

Overgenomen,
inhoudelijk aangepast

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.18, tweede
lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Bij het bepalen van de
geluidsniveaus, bedoeld

conform Bkl alle onversterkt
menselijk stemgeluid uitgezonderd

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Artikel
Schrappen of behouden Toelichting
bruidsschat
waterschapsv.
Geschrapt, overig

geen bedrijfsduurcorrectie bij
muziekgeluid. komt in
omgevingsregeling

Aspect

Geluid

76

in artikel 2.17, 2.17a dan
wel 2.20, wordt voor
muziekgeluid geen
bedrijfsduurcorrectie
toegepast.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.18, negende
lid

Geschrapt, overig

Geluid

Geschrapt, uitgewerkt

Geluid

Voor inrichtingen waarop
tot 1 januari 2008, het
Besluit horeca-, sport- en
recreatie-inrichtingen
milieubeheer van
toepassing was, en
waarvoor voor
muziekgeluid een
bedrijfsduurcorrectie
werd toegepast, kan het
bevoegd gezag bij
maatwerkvoorschrift
bepalen dat het tweede
lid niet van toepassing is
voor de toetsing van
geluidsniveaus tussen
23.00 en 07.00 uur.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.18, vijfde lid
Bij gemeentelijke
verordening kunnen ten
behoeve van het
voorkomen van
geluidhinder regels
worden gesteld met
betrekking tot:
a. het ten gehore
brengen van onversterkte
muziek, en
b. het traditioneel
schieten, bedoeld in
paragraaf 3.7.2.
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.18, achtste lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.18, derde lid, onder c
en d

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

Bij het bepalen van het
maximaal geluidsniveau
(LAmax), bedoeld in
artikel 2.17, 2.17a dan
wel 2.20, blijft buiten
beschouwing het geluid
als gevolg van:
c. laad- en losactiviteiten
in de periode tussen
19.00 uur en 06.00 uur
ten behoeve van de aanen afvoer van producten
bij inrichtingen als
bedoeld in artikel 2.17,
vijfde en zesde lid, voor
zover dat ten hoogste
een keer in de genoemde
periode plaatsvindt;
d. het verrichten van
activiteiten in de periode
tussen 19.00 uur en 6.00
uur ten behoeve van het
wassen van kasdekken bij
inrichtingen als bedoeld

2.3.4.10, vierde lid en
2.3.4.11, vierde 4,
onder a
2.3.4.10 vierde lid
Geen vierde lid

Geschrapt, verwerkt in
maatwerk

Geluid

Overgenomen

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.4.11 vierde lid,
onder a
Geen vierde lid
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in artikel 2.17, vijfde en
zesde lid.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.18, vierde lid
De maximale
geluidsniveaus (LAmax),
bedoeld in artikel 2.17,
2.17a dan wel 2.20, zijn
tussen 23.00 en 7.00 uur
niet van toepassing ten
aanzien van
aandrijfgeluid van
motorvoertuigen bij laaden losactiviteiten indien:
a. degene die de
inrichting drijft aantoont
dat het voor de
betreffende inrichting in
die periode geldende
maximale geluidsniveau
(LAmax), niet te bereiken
is door het treffen van
maatregelen; en
b. het niveau van het
aandrijfgeluid op een
afstand van 7,5 meter
van het motorvoertuig
niet hoger is van
65dB(A).

2.18, zesde lid
Bij het bepalen van het
langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau
(LAr,LT) blijft het geluid
veroorzaakt door het
stomen van grond met

2.3.4.16, derde lid
Geen derde lid

Overgenomen

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.4.17, eerste lid
(geluid: maatregelen
of voorzieningen bij
stomen van grond)
Bij het bepalen van de
geluidniveaus, bedoeld
in de artikelen 2.3.4.8
tot en met 2.3.4.15,

Overgenomen

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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een installatie van derden blijft het geluid
buiten beschouwing.
veroorzaakt door het
stomen van grond met
een installatie van
derden, buiten
beschouwing.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.18, zevende
lid

2.3.4.17 (geluid:
maatregelen of
Degene die een inrichting voorzieningen bij
drijft, waar het stomen
stomen van grond)

van grond plaatsvindt
met een installatie van
derden, treft maatregelen
of voorzieningen die
betrekking hebben op:
a. de periode waarin het
grondstomen plaatsvindt;
b. de locatie waar de
installatie wordt
opgesteld, en
c. het aanbrengen van
geluidreducerende
voorzieningen binnen de
inrichting.

1. Bij het bepalen van
de geluidniveaus,
bedoeld in de artikelen
2.3.4.8 tot en met
2.3.4.15, blijft het
geluid veroorzaakt
door het stomen van
grond met een
installatie van derden,
buiten beschouwing.
2. Met het oog op het
voorkomen of
beperken van
geluidhinder treft
degene die een
milieubelastende
activiteit verricht,
waarbij het stomen
van grond plaatsvindt
met een installatie van
derden, maatregelen
of voorzieningen die
betrekking hebben op:
a. de periode waarin
het grondstomen
plaatsvindt;
b. de locatie waar de
installatie wordt
opgesteld; en

Overgenomen

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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c. het aanbrengen van
geluidreducerende
voorzieningen op de
locatie waar de
activiteit wordt

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.18, eerste lid, onder i
Bij het bepalen van de
geluidsniveaus, bedoeld
in de artikelen 2.17,
2.17a, 2.19, 2.19a dan
wel 2.20, blijft buiten
beschouwing

i. het stemgeluid van
kinderen op een
onverwarmd of
onoverdekt terrein dat
onderdeel is van een
instelling voor
kinderopvang.

verricht.
2.3.4.16, onder b
1. Bij het bepalen van
de geluidniveaus,
bedoeld in de artikelen
2.3.4.8 tot en met
2.3.4.15, blijft buiten
beschouwing:
b. onversterkt
menselijk stemgeluid;

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.19a, tweede
lid

2.3.4.12, eerste lid

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

(geluid: waarden
bij of krachtens een
voor
inwerkingtreding
van de
Omgevingswet
vastgestelde
gemeentelijke
verordening)
De waarden in de
tabellen 2.3.4a en
2.3.4b zijn niet van

Overgenomen,
inhoudelijk aangepast

conform Bkl alle onversterkt
menselijk stemgeluid uitgezonderd

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Artikel
Schrappen of behouden Toelichting
bruidsschat
waterschapsv.
Overgenomen

Aspect

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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verordening als zodanig
is aangewezen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.20, eerste lid
In afwijking van de
waarden, bedoeld in de
artikelen 2.17, 2.17a,
2.19 dan wel 2.19a, kan
het bevoegd gezag bij
maatwerkvoorschrift

toepassing op
activiteiten die
worden verricht in
een
concentratiegebied
voor horecabedrijven
of in een
concentratiegebied
voor detailhandel en
ambachtsbedrijven,
dat bij of krachtens
een voor de
inwerkingtreding van
de Omgevingswet
vastgestelde
gemeentelijke
verordening als
zodanig is
aangewezen en
waarin andere
waarden zijn
opgenomen. In een
dergelijk gebied
bedraagt het
langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau
(LAr,LT) en het
maximaal
geluidniveau (LAmax)
niet meer dan de
waarden die zijn
opgenomen in die
verordening.

Geschrapt, verwerkt in
maatwerk

Geluid
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andere waarden voor het
langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau
(LAr,LT) en het
maximaal geluidsniveau
LAmax vaststellen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.20, tweede
lid

Geschrapt, verwerkt in
maatwerk

Geluid

Het bevoegd gezag kan
slechts hogere waarden
vaststellen dan de
waarden, bedoeld in de
artikelen 2.17, 2.17a,
2.19 dan wel 2.19a,
indien binnen
geluidsgevoelige ruimten
dan wel verblijfsruimten
van gevoelige
gebouwen, die zijn
gelegen binnen de
akoestische
invloedssfeer van de
inrichting, een
etmaalwaarde van
maximaal 35 dB(A)
wordt gewaarborgd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.20, vierde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.20, vijfde lid

Geluid

Het bevoegd gezag kan
maatwerkvoorschriften
stellen over de plaats
waar de waarden,
bedoeld in de artikelen
2.17, 2.17a, 2.19 dan
wel 2.19a, voor een
inrichting gelden.

Geluid

Het bevoegd gezag kan
bij maatwerkvoorschrift
bepalen welke
83

technische voorzieningen
in de inrichting worden
aangebracht en welke
gedragsregels in acht
worden genomen
teneinde aan geldende
geluidsnormen te
voldoen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.20, zesde lid

Geluid

In afwijking van de
waarden, bedoeld in de
artikelen 2.17, 2.17a,
2.19 dan wel 2.19a kan
het bevoegd gezag bij
maatwerkvoorschrift
voor bepaalde
activiteiten in een
inrichting, anders dan
festiviteiten als bedoeld
in artikel 2.21, andere
waarden voor het
langtijdgemiddeld
beoordelingsniveau
(LAr,LT) en het
maximaal geluidsniveau
LAmax vaststellen. Het
bevoegd gezag kan
daarbij voorschriften
vaststellen met
betrekking tot de duur
van de activiteiten, het
treffen van maatregelen,
de tijdstippen waarop de
activiteiten plaatsvinden
of het vooraf melden per
keer dat de activiteit
plaatsvindt.
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.20, zevende
lid

Geluid

Het bevoegd gezag kan
bij maatwerkvoorschrift
bepalen welke
technische voorzieningen
worden aangebracht en
welke gedragsregels in
acht worden genomen
ter beperking van het
geluid als gevolg van
werkzaamheden en
activiteiten bij een
inrichting als bedoeld in
artikel 2.17, vijfde lid.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.3.4.18, eerste lid
1 De waarden bedoeld in (geluid: festiviteiten)
de artikelen 2.17, 2.17a, 1. De waarden,
2.19, 2.19a dan wel 2.20 bedoeld in de in
artikelen 2.3.4.8 tot
zijn voor zover de
en met 2.3.4.15, zijn
naleving van deze
voor zover de
normen redelijkerwijs
naleving van deze
niet kan worden
normen redelijkerwijs
gevergd, niet van
niet kan worden
toepassing op dagen of
dagdelen in verband met gevergd, niet van
toepassing op dagen
de viering van:
of dagdelen in
a. festiviteiten die bij of
verband met de
krachtens een
viering van:
gemeentelijke
a. festiviteiten die bij
verordening zijn
of krachtens een
aangewezen, in de
gebieden in de gemeente gemeentelijke
waarvoor de verordening verordening zijn
aangewezen, in de
geldt;
gebieden in de
b. andere festiviteiten
gemeente waarvoor
die plaatsvinden in de
die verordening geldt;
inrichting, waarbij het
b. andere festiviteiten
aantal bij of krachtens
die plaatsvinden op
een gemeentelijke

2.21

Overgenomen,
aangepast aan systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

verordening aan te
wijzen dagen of
dagdelen per gebied of
categorie van
inrichtingen kan
verschillen en niet meer
mag bedragen dan
twaalf per kalenderjaar.
2 Bij of krachtens
gemeentelijke
verordening kunnen
voorwaarden worden
verbonden aan de
festiviteiten ter
voorkoming of beperking
van geluidhinder.
3 Een festiviteit als
bedoeld in het eerste lid
die maximaal een etmaal
duurt, maar die zowel
voor als na 00.00 uur
plaatsvindt, wordt
beschouwd als
plaatshebbende op één
dag.

de locatie waar de
activiteit wordt
verricht, waarbij het
aantal bij of
krachtens die
verordening aan te
wijzen dagen of
dagdelen per gebied
of categorie van
bedrijfssector kan
verschillen en niet
meer mag bedragen
dan twaalf per
kalenderjaar.
2. Een festiviteit als
bedoeld in het eerste
lid die ten hoogste
een etmaal duurt,
maar die zowel voor
als na 00.00 uur
plaatsvindt, wordt
beschouwd als
plaatshebbende op
één dag.

2.22, eerste lid

2.3.4.16, eerste lid

Bij het bepalen van het
maximaal geluidsniveau
LAmax, bedoeld in de
artikelen 2.17, 2.17a,
2.19, 2.19a dan wel
2.20, blijft buiten
beschouwing het geluid
als gevolg van het
uitrukken van
motorvoertuigen ten
behoeve van
ongevallenbestrijding,
spoedeisende medische

Dit artikel is een
voortzetting van
artikel 2.18, eerste
tot en met vierde lid
van het voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer.

Overgenomen,
aangepast aan systeem

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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hulpverlening,
brandbestrijding en
gladheidbestrijding en
het vrijmaken van de
weg na een ongeval.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.22, tweede
lid

Geschrapt, verwerkt in
maatwerk

Geluid

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

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.22a

2.3.5.2
(toepassingsbereik)

Deze afdeling is van
toepassing op degene die
een inrichting type A of

Artikel
Schrappen of behouden
bruidsschat
waterschapsv
.
Overgenomen,
aangepast aan systeem

Toelichting

Aspect

uitgebreid voor vergunningplichtige
milieubelastende activiteiten

Trilling

Eerste lid Deze
paragraaf is van
toepassing op de
87

een inrichting type B
drijft.

trillingen door een
activiteit, in een
trillinggevoelige
ruimte van een
trillinggevoelig
gebouw. Dit artikel
geldt alleen voor
activiteiten die ook
onder het algemene
toepassingsbereik van
deze afdeling voor
milieubelastende
activiteiten, bedoeld
in artikel 2.3.1.1
vallen. Dat algemene
toepassingsbereik
probeert het oude
begrip Wet
milieubeheerinrichting te vangen.
Zie daarover meer in
de toelichting bij
artikel 2.3.1.1. De
trillingsvoorschriften
van het voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer waren
alleen van toepassing
op deze Wet
milieubeheerinrichtingen.
Deze paragraaf is
alleen van toepassing
op activiteiten die
trillingen in een
frequentie van 1 tot
80 Hz veroorzaken.
De trillingparagraaf
geldt voor
vergunningplichtige
milieubelastende

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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activiteiten en voor
nietvergunningplichtige
milieubelastende
activiteiten. De
trillingparagraaf uit
het Activiteitenbesluit
milieubeheer was niet
van toepassing op
vergunningplichtige
inrichtingen. Voor
vergunningplichtige
milieubelastende
activiteiten werden
voor inwerkingtreding
van de
Omgevingswet, soms
trillingsnormen of
andere voorschriften
ter beperking van
trillingshinder
opgenomen in de
omgevingsvergunning
voor milieubelastende
activiteiten. Deze
voorschriften blijven
op grond van het
overgangsrecht
gelden.
Tweede lid, onderdeel
b In het voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer golden
de trillingnormen ook
voor gebouwen die
tijdelijk toegelaten
zijn (maximaal 10
jaar) om te gebruiken
als trillinggevoelig
gebouw. Onder de
Omgevingswet en in
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deze paragraaf van
het omgevingsplan
verandert dit. In de
instructieregels van
het Besluit kwaliteit
leefomgeving is
bepaald dat de
standaard- en
grenswaarden niet
gelden voor deze
tijdelijke
trillinggevoelige
gebouwen. De reden
hiervoor is dat bij de
beslissing in het
ruimtelijk spoor, die
de realisatie van het
tijdelijk gebouw
mogelijk maakt, ook
niet getoetst hoeft te
worden aan de
kwantitatieve
trillingnormen van het
Besluit kwaliteit
leefomgeving. Wel
geldt de kwalitatieve
norm ‘aanvaardbaar’.
Het is dan ongewenst
dat degene die een
activiteit uitvoert,
omgekeerd wel
maatregelen zou
moeten nemen ter
bescherming van
dergelijke tijdelijke
geluidsgevoelige
gebouwen tegen
trillinghinder. Deze
uitzondering geldt
alleen voor nieuwe
situatie, waarin bij
90

het vaststellen van
het omgevingsplan
getoetst is aan de
kwalitatieve norm
‘aanvaardbaar’.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.23, eerste lid

2.3.5.6

Trillingen, veroorzaakt
door de tot de inrichting
behorende installaties of
toestellen alsmede de tot
de inrichting toe te
rekenen werkzaamheden
of andere activiteiten,
bedragen in
geluidsgevoelige ruimten
en verblijfsruimten, met
uitzondering van
geluidsgevoelige ruimten
en verblijfsruimten
gelegen op een
gezoneerd
industrieterrein, niet
meer dan de
trillingsterkte, genoemd
in tabel 2 van de Meeten beoordelingsrichtlijn
deel B «Hinder voor
personen in gebouwen»
van de Stichting
Bouwresearch
Rotterdam, voor de
gebouwfunctie wonen.

(trillingen:
waarden voor
continue trillingen)
Bij de continue
trillingen moet
worden voldaan aan
A1 trillingssterkte
Vmax. Als dat niet
mogelijk is omdat de
trillingssterkte hoger
is, dan kan worden
voldaan aan de
hogere waarde A2
trillingssterkte Vmax
in combinatie met het
voldoen aan de
gemiddelde waarde
A3 trillingssterkte in
Vper.
In het voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer zijn
alleen waarden voor
continue trillingen
opgenomen door een
verwijzing naar tabel
2 van de Meet- en
beoordelingsrichtlijn
deel B ‘Hinder voor
personen in
gebouwen’ van de
Stichting
Bouwresearch.
Daarom voorziet dit

Aangepast aan het
systeem

Trilling

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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artikel ook alleen in
regels ter
bescherming tegen
continue trillingen.
In § 5.1.4.4 Trillingen
van het Besluit
kwaliteit
leefomgeving zijn
naast instructieregels
voor continue
trillingen ook een
instructieregels
opgenomen voor de
herhaald
voorkomende
trillingen. Die
normwaarden zijn
opgenomen in tabel 3
van genoemde
richtlijn en hadden
voorheen geen
normatief karakter.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.23, tweede
lid

Geschrapt, verwerkt in
specifieke zorgplicht

Trilling

Geschrapt, verwerkt in
maatwerk

Trilling

De waarden gelden niet
indien de gebruiker van
de geluidsgevoelige
ruimten of
verblijfsruimten geen
toestemming geeft voor
het in redelijkheid
uitvoeren of doen
uitvoeren van
trillingmetingen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.23, derde lid
Het bevoegd gezag kan
bij maatwerkvoorschrift
het eerste lid niet van
toepassing verklaren en
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een andere trillingsterkte
toelaten. Deze
trillingsterkte is niet lager
dan de streefwaarden die
zijn gedefinieerd voor de
gebouwfunctie wonen in
de Meet- en
beoordelingsrichtlijn deel
B «Hinder voor personen
in gebouwen» van de
Stichting Bouwresearch
Rotterdam.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.1, eerste lid

2.3.7.1.1

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

(toepassingsbereik
)
Deze paragraaf is van
toepassing op het
lozen van grondwater
afkomstig van een
grondwatersanering
of een voorafgaand
onderzoek, en op het
lozen van grondwater
afkomstig van
ontwatering. Bij dat
laatste kan
bijvoorbeeld gedacht
worden aan een
bouwputbemaling.
Lozingen afkomstig
van bodemsaneringen
zijn geregeld in het
Besluit kwaliteit
leefomgeving.

3.1, tweede lid

2.3.7.1.3, derde lid

Het lozen in een
aangewezen
oppervlaktewaterlichaam
of in een voorziening
voor de inzameling en

2.2.1

Overgenomen, tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.2.1, tweede Overgenomen, tekstueel
lid
aangepast

Water
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het transport van
afvalwater, niet zijnde
een vuilwaterriool, is
toegestaan, indien bij het
lozen:
a. geen visuele
verontreiniging
plaatsvindt;
b. het gehalte aan
naftaleen in enig
steekmonster ten
hoogste 0,2 microgram
per liter bedraagt;
c. het gehalte aan PAK’s
in enig steekmonster ten
hoogste 1 microgram per
liter bedraagt; en
d. in enig steekmonster
de emissiewaarden van
de in dit artikel
opgenomen tabel 3.1a
niet worden
overschreden.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.1, derde lid
Het lozen, in een nietaangewezen
oppervlaktewaterlichaam,
is toegestaan, indien bij
het lozen:
a. geen visuele
verontreiniging
plaatsvindt;
b. het gehalte aan
naftaleen in enig
steekmonster ten
hoogste 0,2 microgram
per liter bedraagt;
c. het gehalte aan PAK's
in enig steekmonster ten

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.2.1, tweede
lid

Overgenomen, tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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hoogste 1 microgram per
liter bedraagt; en
d. in enig steekmonster
de emissiewaarden van
de in dit artikel
opgenomen tabel 3.1b
niet worden
overschreden.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.1, vierde lid

2.3.7.1.3, tweede lid

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

(lozen van
grondwater bij
grondwatersanerin
g)
Afvalwater afkomstig
van het saneren van
grondwater (of een
daaraan voorafgaand
onderzoek) is qua
biologische
afbreekbaarheid niet
vergelijkbaar met
huishoudelijk
afvalwater. In lijn met
de voorkeursvolgorde
voor het omgaan met
afvalwater,
opgenomen in artikel.
10.32a van de Wet
milieubeheer, heeft
het de voorkeur om
dit afvalwater na
zuivering lokaal terug
te brengen in het
milieu en niet af te
voeren naar de RWZI
via het openbare
vuilwaterriool.
Daarom is in dit
artikel het lozen op of

Overgenomen, tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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in de bodem of in een
schoonwaterriool
toegestaan. Deze
paragraaf geldt ook
voor lozingen
afkomstig van
milieubelastende
activiteiten als
bedoeld in hoofdstuk
3 van het Besluit
activiteiten
leefomgeving. In dat
geval zijn de regels
van deze paragraaf
maatwerkregels op
grond van artikel 2.12
van dat besluit.
Bij het saneren van
grondwater kunnen,
naast het positieve
milieueffect dat de
sanering heeft, ook
nadelige gevolgen
optreden. Om de
nadelige gevolgen
voor de bodem of de
oppervlaktewaterkwal
iteit van bij het
saneren van
grondwater
vrijkomend afvalwater
te beperken, zijn in
dit artikel
emissiegrenswaarden
opgenomen met
betrekking tot het
lozen daarvan. Vaak
wordt dit water ter
plaatse gezuiverd.
Het afvalwater wordt
vervolgens in de
96

bodem of een
schoonwaterriool
geloosd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.1, vijfde lid

2.3.7.1.3, vierde lid

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

(lozen van
grondwater bij
grondwatersanerin
g)
Met het oog op het
doelmatig beheer van
afvalwater kan
grondwater,
afkomstig van een
grondwatersanering
of een onderzoek
voorafgaand aan een
grondwatersanering,
worden geloosd op of
in de bodem of in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van
afvalwater, die geen
vuilwaterriool is.
2. Voor het lozen van
dat grondwater op of
in de bodem zijn de
emissiegrenswaarden
de waarden, bedoeld
in bijlage XX bij het
Besluit kwaliteit
leefomgeving,
gemeten in een
steekmonster.
3. Voor het lozen van
dat grondwater in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van

Overgenomen, tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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afvalwater, die geen
vuilwaterriool is, zijn
de
emissiegrenswaarden
de waarden, bedoeld
in tabel 2.3.7.1.3,
gemeten in een
steekmonster.
4. Dat grondwater
wordt niet geloosd in
een vuilwaterriool.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.1, zesde lid
Indien lozen als bedoeld
in het eerste lid in een
oppervlaktewaterlichaam,
op of in de bodem of in
een voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater,
niet zijnde een
vuilwaterriool,
redelijkerwijs niet
mogelijk is:
a. is, in afwijking van het
vijfde lid, het lozen
vanuit een
proefbronnering in het
vuilwaterriool toegestaan
indien het gehalte aan
onopgeloste stoffen niet
meer bedraagt dan 300
milligram per liter;
b. kan het bevoegd
gezag bij
maatwerkvoorschrift het
vijfde lid niet van
toepassing verklaren en
het lozen vanuit een
bodemsanering in een
vuilwaterriool toestaan,

Geschrapt, verwerkt in
maatwerk

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

98

indien het belang van de
bescherming van het
milieu zich gelet op de
samenstelling,
hoeveelheid en
eigenschappen van het
afvalwater niet tegen het
lozen in een
vuilwaterriool verzet.
Artikel 2.2, vierde lid, is
van overeenkomstige
toepassing.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.1, zevende lid
Het bevoegd gezag kan
bij maatwerkvoorschrift
afwijken van:
a.
de
gehalten
aan
naftaleen
en
PAK’s,
bedoeld in onderdelen b
en c van het tweede en
het
derde
lid,
de
emissiewaarden, bedoeld
in onderdeel d van het
tweede en het derde lid en
de
streefwaarden,
bedoeld in het vierde lid,
en hogere waarden of
gehalten bepalen, indien
genoemde waarden of
gehalten
niet
door
toepassing
van
beste

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Toelichting

Aspect

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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beschikbare
technieken
kunnen worden bereikt en
het
belang
van
de
bescherming
van
het
milieu zich niet verzet
tegen het lozen met een
hogere waarde of een
hoger gehalte;
b.
de
gehalten
aan
naftaleen
en
PAK’s,
bedoeld in onderdelen b
en c van het tweede en
het derde lid, en lagere
waarden bepalen, indien
het
belang
van
de
bescherming
van
het
milieu tot het stellen van
een
lagere
waarde
noodzaakt;
c. de waarden bedoeld in
het tweede lid, onderdeel
d, en lagere waarden
bepalen indien vanuit een
voorziening bedoeld in dat
lid geloosd wordt in een
niet-aangewezen
oppervlaktewaterlichaam,
of op of in de bodem en
het
belang
van
bescherming
van
het
milieu noodzaakt tot het
stellen van een lagere
waarde.
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.1, achtste lid
De lagere gehalten,
bedoeld in het zevende
lid, onderdeel c, worden
niet lager vastgesteld
dan:
a. de waarden
opgenomen in tabel 3.1b,
indien geloosd wordt in
een
oppervlaktewaterlichaam;
b. de streefwaarden,
bedoeld in het vierde lid,
indien geloosd wordt op
of in de bodem.

3.1, negende
lid
Het te lozen grondwater,
bedoeld in het eerste lid,
kan op een doelmatige
wijze worden
bemonsterd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.2, eerste lid
Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen
van grondwater bij
ontwatering, niet zijnde:
a. grondwater vanuit een
proefbronnering in het
kader van een
saneringsonderzoek of
vanuit een
bodemsanering als
bedoeld in artikel 3.1,
eerste lid;
b. drainagewater
afkomstig van telen in

2.3.7.1.4, eerste lid

2.2.2

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Water

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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een kas als bedoeld in
artikel 3.70, en
c. drainagewater als
bedoeld in artikel 3.87,
negende lid.
Bij het lozen wordt ten
minste voldaan aan het
tweede tot en met tiende
lid.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.2, tweede lid
Het lozen op of in de
bodem is toegestaan.

2.3.7.1.4, eerste lid
(lozen van grondwater
bij ontwatering)
Met het oog op het
doelmatig beheer van
afvalwater kan
grondwater bij
ontwatering, dat niet
afkomstig is van een
bodemsanering, een
grondwatersanering of
een onderzoek
voorafgaand aan een
bodemsanering of
grondwatersanering en
dat geen drainagewater is
als bedoeld in paragraaf
4.77 van het Besluit
activiteiten leefomgeving,
worden geloosd op of in
de bodem of in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater.
2. Voor het lozen van dat
grondwater in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater,
die geen vuilwaterriool is,
is de emissiegrenswaarde

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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voor onopgeloste stoffen
50 mg/l en voor ijzer 5
mg/l, gemeten in een
steekmonster.
3. Voor het lozen van dat
grondwater in een
vuilwaterriool is de
emissiegrenswaarde voor
onopgeloste stoffen 300
mg/l.
4. Het lozen van dat
grondwater in een
vuilwaterriool duurt niet
langer dan 8 weken en de
geloosde hoeveelheid is
ten hoogste 5 m3/u.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.2, derde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.2, vierde lid
Het bevoegd gezag kan
met betrekking tot het
lozen, bedoeld in het
derde lid, bij
maatwerkvoorschrift
afwijken van:

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

2.2.2

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

a. het gehalte, genoemd
in dat lid en een hoger
gehalte vaststellen, indien
genoemd gehalte niet
door toepassing van beste
beschikbare technieken
kan worden bereikt en het
belang van de
bescherming van het
milieu zich niet tegen het
lozen met een hoger
gehalte verzet; en
b. bepalen dat visuele
verontreiniging mag
optreden, indien visuele
verontreiniging niet door
toepassing van beste
beschikbare technieken
kan worden voorkomen
en het belang van de
bescherming van het
milieu zich niet verzet
tegen het lozen, waarbij
visuele verontreiniging
optreedt.
3.2, vijfde lid
2.3.7.1.4, tweede lid
Het lozen, in een
Geen lid 2
voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater,
niet zijnde een
vuilwaterriool, is
toegestaan indien het
gehalte onopgeloste

Grondwater bij
ontwatering is de
algemene term voor
grondwater dat vrijkomt
bij bijvoorbeeld
bronneringen en water uit
drainagebuizen. Dit

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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stoffen in enig
steekmonster ten
hoogste 50 milligram per
liter bedraagt en het
ijzergehalte in enig
steekmonster ten
hoogste 5 milligram per
liter bedraagt.

kunnen kleinschalige
activiteiten betreffen die
na een paar uur zijn
afgerond, maar ook
grootschalige projecten
(vooral in de bouw) die
jaren duren en waar zeer
grote hoeveelheden
grondwater worden
weggepompt.
De regeling voor het
lozen van grondwater
heeft de
voorkeursvolgorde voor
het beheer van afwater
(het huidige artikel
10.29a Wet milieubeheer)
als uitgangspunt. Over
het algemeen kan het
grondwater dat lokaal bij
ontwatering vrijkomt
zonder problemen lokaal
in het milieu
teruggebracht worden.
Het is echter niet
uitgesloten dat
afhankelijk van de locatie
waar het vrijkomt
grondwater in enige mate
verontreinigd kan zijn of
van nature stoffen bevat,
waarvan de lozing
bezwaarlijk kan zijn.
Veelal is dit lokaal bekend
uit gegevens bij het
bedrijf zelf of bij de
overheid. Het behoort tot
de verantwoordelijkheid
van degene die loost om
de gemeente te
informeren over de
105

bekende gegevens over
de samenstelling en
eventuele verontreiniging
van het grondwater. Dit is
met name van belang
daar waar de
samenstelling van het
grondwater afwijkt van
de in het gebied
voorkomende
grondwaterkwaliteit. Bij
twijfel over de vraag of
hiervan sprake zou
kunnen zijn is het
raadzaam om contact op
te nemen met de
gemeente om na te gaan
of er in het betreffende
gebied nog stoffen in de
bodem aanwezig zijn,
waarvan lozing tot
problemen zou kunnen
leiden.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.2, zesde lid
Het bevoegd gezag kan
met betrekking tot lozen
als bedoeld in het vijfde
lid bij
maatwerkvoorschrift of
verordening als bedoeld
in artikel 10.32a van de
Wet milieubeheer
afwijken van:
a. de gehalten, bedoeld
in dat lid en hogere
gehalten vaststellen,
indien eerstgenoemde
gehalten niet door
toepassing van beste
beschikbare technieken

2.3.7.1.4, vijfde lid
Geen lid 5
Grondwater bij
ontwatering is de
algemene term voor
grondwater dat vrijkomt
bij bijvoorbeeld
bronneringen en water uit
drainagebuizen. Dit
kunnen kleinschalige
activiteiten betreffen die
na een paar uur zijn
afgerond, maar ook
grootschalige projecten
(vooral in de bouw) die
jaren duren en waar zeer
grote hoeveelheden

Overgenomen,
inhoudelijk

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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kunnen worden bereikt
en het belang van de
bescherming van het
milieu zich niet verzet
tegen het lozen met een
hoger gehalte;
b. het ijzergehalte,
bedoeld in dat lid en een
lager ijzergehalte
bepalen, indien het
belang van bescherming
van het milieu tot het
stellen van een lager
gehalte noodzaakt.

grondwater worden
weggepompt.
De regeling voor het
lozen van grondwater
heeft de
voorkeursvolgorde voor
het beheer van afwater
(het huidige artikel
10.29a Wet milieubeheer)
als uitgangspunt. Over
het algemeen kan het
grondwater dat lokaal bij
ontwatering vrijkomt
zonder problemen lokaal
in het milieu
teruggebracht worden.
Het is echter niet
uitgesloten dat
afhankelijk van de locatie
waar het vrijkomt
grondwater in enige mate
verontreinigd kan zijn of
van nature stoffen bevat,
waarvan de lozing
bezwaarlijk kan zijn.
Veelal is dit lokaal bekend
uit gegevens bij het
bedrijf zelf of bij de
overheid. Het behoort tot
de verantwoordelijkheid
van degene die loost om
de gemeente te
informeren over de
bekende gegevens over
de samenstelling en
eventuele verontreiniging
van het grondwater. Dit is
met name van belang
daar waar de
samenstelling van het
grondwater afwijkt van
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de in het gebied
voorkomende
grondwaterkwaliteit. Bij
twijfel over de vraag of
hiervan sprake zou
kunnen zijn is het
raadzaam om contact op
te nemen met de
gemeente om na te gaan
of er in het betreffende
gebied nog stoffen in de
bodem aanwezig zijn,
waarvan lozing tot
problemen zou kunnen
leiden.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.2, zevende lid

2.3.7.1.4, derde en
vierde lid

Het lozen, in een
vuilwaterriool is verboden,
tenzij:
a. het lozen ten hoogste 8
weken duurt;
b. de geloosde hoeveelheid
ten hoogste 5 kubieke
meter per uur bedraagt;
en
c. het gehalte onopgeloste
stoffen in enig
steekmonster ten hoogste
300 milligram per liter
bedraagt.

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Toelichting

Aspect

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.2, achtste lid

2.3.7.1.4, vijfde lid

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

(lozen van grondwater
bij ontwatering)

Grondwater bij
ontwatering is de
algemene term voor
grondwater dat vrijkomt
bij bijvoorbeeld
bronneringen en water
uit drainagebuizen. Dit
kunnen kleinschalige
activiteiten betreffen die
na een paar uur zijn
afgerond, maar ook
grootschalige projecten
(vooral in de bouw) die
jaren duren en waar
zeer grote hoeveelheden
grondwater worden
weggepompt.
De regeling voor het
lozen van grondwater
heeft de
voorkeursvolgorde voor
het beheer van afwater
(het huidige artikel
10.29a Wet
milieubeheer) als
uitgangspunt. Over het
algemeen kan het
grondwater dat lokaal bij
ontwatering vrijkomt
zonder problemen lokaal
in het milieu
teruggebracht worden.
Het is echter niet
uitgesloten dat
afhankelijk van de
locatie waar het vrijkomt
grondwater in enige

Overgenomen,
inhoudelijk
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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mate verontreinigd kan
zijn of van nature stoffen
bevat, waarvan de lozing
bezwaarlijk kan zijn.
Veelal is dit lokaal
bekend uit gegevens bij
het bedrijf zelf of bij de
overheid. Het behoort
tot de
verantwoordelijkheid van
degene die loost om de
gemeente te informeren
over de bekende
gegevens over de
samenstelling en
eventuele
verontreiniging van het
grondwater. Dit is met
name van belang daar
waar de samenstelling
van het grondwater
afwijkt van de in het
gebied voorkomende
grondwaterkwaliteit. Bij
twijfel over de vraag of
hiervan sprake zou
kunnen zijn is het
raadzaam om contact op
te nemen met de
gemeente om na te gaan
of er in het betreffende
gebied nog stoffen in de
bodem aanwezig zijn,
waarvan lozing tot
problemen zou kunnen
leiden.
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.2, negende
lid
Het te lozen grondwater
kan op een doelmatige
wijze worden bemonsterd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.2, tiende lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.3, eerste lid

2.3.7.2.1

Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen
van afvloeiend hemelwater
dat:
a. niet afkomstig is van
een bodembeschermende
voorziening,
b. geen hemelwater is
waarop de artikelen 3.33,
3.34, 3.49 en 3.60 van
toepassing zijn, of
c. geen drainagewater is
als bedoeld in artikel 3.87,
negende lid.

(toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen
van afvloeiend
hemelwater, dat niet
afkomstig is van een
bodembeschermende
voorziening en dat geen
afvalwater van een kas
als bedoeld in paragraaf
4.78 van het Besluit
activiteiten leefomgeving
of drainagewater als
bedoeld in paragraaf
4.77 van dat besluit is.

3.3, tweede lid

2.3.7.2.3, eerste lid
(lozen van afvloeiend
hemelwater)

Activiteitenbesluit
milieubeheer

De per tijdseenheid
geloosde hoeveelheid
grondwater kan voor de
toepassing van het
zevende lid op een
doelmatige wijze worden
bepaald.

Het lozen anders dan in
een vuilwaterriool is
toegestaan.

Met het oog op het
doelmatig beheer van
afvalwater kan
afvloeiend hemelwater
worden geloosd op of in

2.3.1, eerste
lid

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Water

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Water

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.1

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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de bodem of in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van
afvalwater, die geen
vuilwaterriool is.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.3, derde lid

2.3.7.2.3, derde lid

Het lozen vindt slechts dan
in een vuilwaterriool
plaats, indien het lozen op
of in de bodem, in een
openbaar
hemelwaterstelsel of in
een
oppervlaktewaterlichaam
redelijkerwijs niet mogelijk
is.

Afvloeiend hemelwater
als bedoeld in het eerste
lid wordt alleen in een
vuilwaterriool geloosd
als het lozen op of in de
bodem, in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van
afvalwater, die geen
vuilwaterriool is, of in
een
oppervlaktewaterlichaam
redelijkerwijs niet
mogelijk is.

3.3, vierde lid

2.3.7.2.3. vijfde lid

Gewasbeschermingsmiddel
en, waaronder
onkruidbestrijdingsmiddele
n, worden slechts op halfopen en gesloten
verhardingen gebruikt,
indien:
a. sprake is van
pleksgewijze behandeling
door middel van selectieve
toepassingstechnieken; en
b. de kans op neerslag
voor een periode van 24
uur na het voorgenomen
gebruik niet groter is dan
40% volgens het
weerbericht, bedoeld in

Gewasbeschermingsmid
delen, waaronder
onkruidbestrijdingsmidde
len, worden alleen op
half-open en gesloten
verhardingen gebruikt,
als:
a. sprake is van
pleksgewijze
behandeling met
selectieve
toepassingstechnieken;
en
b. de kans op neerslag
voor een periode van 24
uur na het voorgenomen
gebruik niet groter is

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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artikel 3, eerste lid,
onderdeel a, van de Wet
taken meteorologie en
seismologie, voor de
desbetreffende regio van
het land.

dan 40% volgens het
weerbericht, bedoeld in
artikel 3, eerste lid,
onder a, van de Wet
taken meteorologie en
seismologie, voor de
betrokken regio.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.3, vijfde lid

2.3.7.2.3, zesde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.3, zesde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Gewasbeschermingsmiddelen,
waaronder
onkruidbestrijdingsmiddelen,
worden niet gebruikt in of
nabij straatkolken of putten.

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

3.3, zevende lid
Het bevoegd gezag kan bij
maatwerkvoorschrift bepalen
dat het lozen in het
vuilwaterriool van afvloeiend
hemelwater dat niet
afkomstig is van een
bodembeschermende
voorziening, dat reeds
plaatsvond voorafgaand aan

2.3.7.2.3, zevende lid

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden
Overgenomen,
tekstueel
aangepast
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Overgenomen,
tekstueel
aangepast
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Toelichting

Aspect

Water

Water

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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het tijdstip, bedoeld in het
zesde lid, binnen een in dat
maatwerkvoorschrift gestelde
termijn wordt gestaakt.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.4, eerste lid
Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen van
huishoudelijk afvalwater en
het behandelen van dit
afvalwater voorafgaand
daaraan. Het lozen van
huishoudelijk afvalwater in
een oppervlaktewaterlichaam
of op of in de bodem is
toegestaan indien het lozen
plaatsvindt buiten een
bebouwde kom of binnen een
bebouwde kom van waaruit
stedelijk afvalwater wordt
geloosd met een
vervuilingswaarde van minder
dan 2000
inwonerequivalenten en de
afstand tot het
dichtstbijzijnde vuilwaterriool
of een zuiveringtechnisch
werk waarop kan worden
aangesloten meer bedraagt
dan:
a. 40 meter bij niet meer dan
10 inwonerequivalenten;
b. 100 meter bij meer dan 10
doch minder dan 25
inwonerequivalenten;
c. 600 meter bij 25 doch
minder dan 50
inwonerequivalenten;
d. 1500 meter bij 50 doch
minder dan 100
inwonerequivalenten; en

2.3.7.3.1 en 2.3.7.3.4
2.3.7.3.1
Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen
van huishoudelijk
afvalwater. Voor zover
deze lozing plaatsvindt
bij een milieubelastende
activiteit als bedoeld in
hoofdstuk 3 van het
Besluit activiteiten
leefomgeving, bevat
deze paragraaf
maatwerkregels als
bedoeld in artikel 2.12
van dat besluit.

2.4.1, eerste
lid

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.7.3.4
(lozen van
huishoudelijk
afvalwater)
In de praktijk vinden de
meeste lozingen van
huishoudelijk afvalwater
plaats in het
vuilwaterriool. Voor een
beperkt aantal situaties
waar geen aansluiting op
het vuilwaterriool of een
zuiveringtechnisch werk
mogelijk is, is lozen op of
in de bodem toegestaan.
Dit is toegestaan buiten
de bebouwde kom of
binnen de bebouwde
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e. 3.000 meter bij 100 of
meer inwonerequivalenten.

kom van waaruit
stedelijk afvalwater
wordt geloosd met een
vervuilingswaarde van
minder dan 2000
inwonerequivalenten.
Binnen de in het eerste
lid aangegeven
afstanden tot de riolering
in combinatie met het
aantal
inwonerequivalenten dat
geloosd wordt is het
verboden direct op of in
de bodem te lozen. Er
moet dan worden
geloosd op het
vuilwaterriool. Buiten
deze afstandsgrenzen
dient het huishoudelijk
afvalwater gezuiverd te
worden alvorens het
geloosd mag worden op
of in de bodem.
De afstanden in dit
artikel zijn de afstanden
van het vuilwaterriool of
zuiveringtechnisch werk
tot de kadastrale grens
van het perceel waar het
huishoudelijk afvalwater
vrijkomt. Voor een
aantal lozingen van
huishoudelijk afvalwater
die reeds voor 1 maart
1997 plaatsvonden werd
op grond van de toen
geldende wetgeving de
afstand bepaald tot het
gedeelte van het gebouw
dat het dichtst bij het
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vuilwaterriool of
zuiveringtechnisch werk
was gelegen. Voor deze
lozingen geldt
overgangsrecht. Dit
overgangsrecht in
ongewijzigd
overgenomen uit het
voormalige
Activiteitenbesluit, het
voormalige Besluit lozen
buiten inrichtingen en de
daaraan voorafgaande
besluiten: het
voormalige
Lozingenbesluit
bodembescherming en
het voormalige
Lozingenbesluit Wvo
huishoudelijk afvalwater.
In sommige gevallen is
hemelsbreed de afstand
tot het dichtstbijzijnde
vuilwaterriool minder
dan genoemd in het
eerste lid, maar is het in
de praktijk niet mogelijk
daar een afvoerleiding
aan te leggen.
Bijvoorbeeld omdat dan
een watergang gekruist
of een dijk doorboord
moet worden. Daartoe is
in het tweede lid,
onderdeel b, opgenomen
dat de afstand berekend
moet worden langs de
lijn waar in de praktijk
een afvoerleiding
aangelegd kan worden.
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.4, tweede lid
De afstand, bedoeld in het
eerste lid, wordt berekend:
a. vanaf de kadastrale grens
van het perceel waar het
huishoudelijk afvalwater
vrijkomt; en
b. langs de kortste lijn
waarlangs de afvoerleidingen
zonder overwegende
bezwaren kunnen worden
aangelegd.

3.4, derde lid
Indien de afstand, bedoeld in
het eerste lid, minder
bedraagt dan de afstanden,
genoemd in dat lid, kan het
bevoegd gezag indien het
belang van de bescherming
van de bodem of de kwaliteit
van een
oppervlaktewaterlichaam zich
daartegen niet verzet, bij
maatwerkvoorschrift het
lozen op of in de bodem of in
een oppervlaktewaterlichaam
toestaan:
a. voor een door hem vast te
stellen termijn, gebaseerd op
het nog niet verstreken deel
van een afschrijvingstermijn
van de bij de aanleg van het
vuilwaterriool of het
zuiveringtechnisch werk reeds
bestaande
zuiveringsvoorziening; of
b. indien voor een deel van
het huishoudelijk afvalwater
dat vrijkomt binnen de

2.3.7.3.4, tweede lid

2.4.1, tweede
lid

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Water
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inrichting waarvan de
vervuilingswaarde niet groter
is dan 3 inwonerequivalenten
aansluiting op de
bedrijfsriolering die op een
vuilwaterriool is aangesloten
niet doelmatig is, waarbij kan
worden bepaald dat het
afvalwater door een
zuiveringsvoorziening wordt
geleid.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.4, vierde lid
In afwijking van het tweede
lid, onderdeel a, wordt de
afstand tot het
dichtstbijzijnde vuilwaterriool
of zuiveringtechnisch werk bij
voortzetting van het lozen
van huishoudelijk afvalwater
op of in de bodem dat voor 1
juli 1990 al regelmatig
plaatsvond, berekend vanaf
het gedeelte van het gebouw
dat zich het dichtst bij een
vuilwaterriool of een
zuiveringtechnisch werk
bevindt.

3.4, vijfde lid
In afwijking van het tweede
lid, onderdeel a, wordt de
afstand tot het
dichtstbijzijnde vuilwaterriool
of zuiveringtechnisch werk bij
voortzetting van het lozen
van huishoudelijk afvalwater
in het
oppervlaktewaterlichaam dat
voor 1 maart 1997 al
plaatsvond, berekend vanaf

2.3.7.3.4, derde lid
Geen derde lid

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.4.1, derde lid Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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het gedeelte van het gebouw
dat zich het dichtst bij een
vuilwaterriool of een
zuiveringtechnisch werk
bevindt.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.5, eerste lid
Bij het lozen van
huishoudelijk afvalwater op of
in de bodem of in een
oppervlaktewaterlichaam
worden de volgende
grenswaarden niet
overschreden:
** Zie tabel

2.3.7.3.5, tweede lid
Geen lid 2

2.4.2

Overgenomen,
tekstueel
aangepast
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.5, tweede lid

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.5, derde lid

2.3.7.3.5, derde lid

2.4.2, derde lid Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Bij lozen op of in de bodem
wordt het huishoudelijk
afvalwater op een zodanige
wijze geloosd, dat de
nadelige gevolgen voor het
milieu zo veel mogelijk
worden beperkt.

Het eerste lid is niet van
toepassing op een lozing van
huishoudelijk afvalwater van
minder dan 6
inwonerequivalenten indien
het afvalwater is geleid door
een zuiveringsvoorziening die

Water

Schrappen of
behouden

Water

Toelichting

Aspect

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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voldoet aan bij ministeriële
regeling bepaalde eisen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.5, vierde lid
Het bevoegd gezag kan, bij
lozen in een niet aangewezen
oppervlaktewaterlichaam,
indien het belang van de
bescherming van het milieu
daartoe noodzaakt bij
maatwerkvoorschrift de eisen
bedoeld in het derde lid niet
van toepassing verklaren en
daarbij bepalen dat het
huishoudelijk afvalwater door
een aangegeven
zuiveringsvoorziening dient te
worden geleid.

3.5, vijfde lid
In afwijking van het eerste
lid, kan het bevoegd gezag,
indien het belang van de
bescherming van het milieu
zich daartegen niet verzet, op
een daartoe strekkende
aanvraag voor een door hem
vast te stellen termijn bij
maatwerkvoorschrift bepalen
dat bij het lozen niet aan de
in dat lid genoemde waarden
behoeft te worden voldaan.
Het bevoegd gezag kan
daarbij:
a. andere waarden
vaststellen;
b. bepalen dat het
huishoudelijk afvalwater door
een aangegeven

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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zuiveringsvoorziening dient te
worden geleid.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.5, zesde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.5a

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Water

2.3.6.3.1
(toepassingsbereik)
Deze subparagraaf is van
toepassing op het
exploiteren van een
zuiveringtechnisch werk,
bedoeld in artikel 3.173
van het Besluit
activiteiten
leefomgeving.

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Geur

2.3.6.3.2, eerste lid
(geur: waarde exploitatie van
zuiveringtechnisch werk)

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Met het oog op het
voorkomen of het tot een
aanvaardbaar niveau
beperken van geurhinder
is de geur op een
geurgevoelig object, niet
hoger dan de waarde
bedoeld in tabel
2.3.6.3.2a

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.6.3.2, eerste lid
(geur: waarde In afwijking van het eerste lid exploitatie van
is de geurbelasting als gevolg zuiveringtechnisch werk)

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Het te lozen huishoudelijk
afvalwater kan op een
doelmatige wijze worden
bemonsterd.

Deze paragraaf is van
toepassing op
zuiveringtechnische werken,
voor zover het de waterlijn
betreft met inbegrip van
slibindikking en mechanische
slibontwatering.

3.5b, eerste lid
De geurbelasting als gevolg
van een zuiveringtechnisch
werk is ter plaatse van
geurgevoelige objecten niet
meer dan 0,5 odour unit per
kubieke meter lucht als 98percentiel.

3.5b, tweede
lid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Geur

Geur
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van een zuiveringtechnisch
werk ter plaatse van
geurgevoelige objecten
gelegen op een gezoneerd
industrieterrein, een
bedrijventerrein danwel
buiten de bebouwde kom,
niet meer dan 1 odour unit
per kubieke meter lucht als
98-percentiel.

Met het oog op het
voorkomen of het tot een
aanvaardbaar niveau
beperken van geurhinder
is de geur op een
geurgevoelig object, niet
hoger dan de waarde
bedoeld in tabel
2.3.6.3.2a

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.5b, derde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.5b, vierde lid

2.3.6.3.2, tweede lid

Het eerste en tweede lid zijn
niet van toepassing op een
zuiveringtechnisch werk dat is
opgericht voor 1 februari
1996 en waarvoor op dat
tijdstip een vergunning op
grond van artikel 8.1 van de
Wet milieubeheer in werking
en onherroepelijk was

In afwijking van het
eerste lid, is de geur op
een geurgevoelig object
door het exploiteren van
een zuiveringtechnisch
werk dat is opgericht
voor 1 februari 1996, en
waarvoor op 1 februari
1996 een vergunning op
grond van artikel 8.1 van
de Wet milieubeheer in
werking en
onherroepelijk was, niet
hoger dan de waarde,
bedoeld in tabel
2.3.6.3.2b

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Onderwerp

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt,
overig

Onverminderd het eerste en
tweede lid, wordt bij een
zuiveringtechnisch werk
voldaan aan de bij
ministeriële regeling te stellen
eisen.

slechts verwijzing naar ministeriele
regeling

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geur

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Toelichting

Aspect
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.5b, vijfde lid

2.3.6.3.2, tweede lid

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

(geur: waarde exploitatie van
zuiveringtechnisch
werk)
Met het oog op het
voorkomen of het tot een
aanvaardbaar niveau
beperken van geurhinder
is de geur op een
geurgevoelig object, niet
hoger dan de waarde
bedoeld in tabel
2.3.6.3.2a

3.5b, zesde lid

2.3.6.3.2, tweede lid

In afwijking van het vijfde lid
is de geurbelasting als gevolg
van een zuiveringtechnisch
werk ter plaatse van
geurgevoelige objecten
gelegen op een gezoneerd
industrieterrein, een
bedrijventerrein dan wel
buiten de bebouwde kom ten
hoogste 3,5 odour units per
kubieke meter lucht als 98percentiel.

In afwijking van het
eerste lid, is de geur op
een geurgevoelig object
door het exploiteren van
een zuiveringtechnisch
werk dat is opgericht
voor 1 februari 1996, en
waarvoor op 1 februari
1996 een vergunning op
grond van artikel 8.1 van
de Wet milieubeheer in
werking en
onherroepelijk was, niet
hoger dan de waarde,
bedoeld in tabel
2.3.6.3.2b

3.5b, zevende
lid

2.3.6.3.3 (geur: geen

grenswaarde bij
specifieke
Voor een zuiveringtechnisch
geurgevoelige
werk waarvoor tot 1 januari
gebouwen)
2011 een
De waarden, bedoeld in
omgevingsvergunning op
grond van artikel 2.1, eerste artikel 2.3.6.3.2, eerste
lid, aanhef en onder e, van de lid, zijn niet van

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, in werking
en onherroepelijk was, zijn
het eerste, tweede, vijfde en
zesde lid niet van toepassing
op de geurbelasting ter
plaatse van geurgevoelige
objecten die op het moment
van verlening van de
vergunning niet aanwezig
waren of in de vergunning
niet als geurgevoelig werden
beschouwd.

toepassing op de geur
door het exploiteren van
een zuiveringtechnisch
werk waarvoor tot 1
januari 2011 een
omgevingsvergunning op
grond van artikel 2.1,
eerste lid, aanhef en
onder e, van de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht in
werking en
onherroepelijk was op
geurgevoelige objecten
die:
a. op het moment van
verlening van de
vergunning niet
aanwezig waren en voor
de inwerkingtreding van
de Omgevingswet zijn
gebouwd, of;
b. in de vergunning, niet
als geurgevoelig werden
beschouwd.

3.5b, achtste lid

2.3.6.3.4 (geur: waarde

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

van de geur op een
geurgevoelige
objecten bij
verandering
zuiveringtechnisch
werk)
Bij het wijzigen van een
zuiveringtechnisch werk
als bedoeld in de
artikelen 2.3.6.3.2,
tweede lid, en 2.3.6.3.3,
is de waarde van de geur
op een geurgevoelig
object als gevolg van dat

Overgenomen

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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zuiveringtechnische werk
niet hoger dan de
waarde voor geur op een
geurgevoelig object,
voorafgaand aan de
verandering, tenzij de
waarden, bedoeld in
artikel 2.3.6.3.2, eerste
lid, niet worden
overschreden.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.5c

2.3.6.3.2, derde lid

De geurbelasting, bedoeld in
artikel 3.5b, eerste, tweede
en vijfde tot en met achtste
lid, wordt bepaald volgens de
bij ministeriële regeling
gestelde eisen.

Op het berekenen van de
waarde van geur,
bedoeld in het eerste en
tweede lid, zijn de bij
ministeriële regeling
gestelde regels van
toepassing.

3.6, eerste lid

2.3.7.4.1 en 2.3.7.4.3
2.3.7.4.1

Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen van
koelwater met een
warmtevracht van 50.000
kilojoule of minder per
seconde. Bij het lozen wordt
ten minste voldaan aan het
tweede tot en met het
zevende lid.

(toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen
van koelwater, dat niet
afkomstig is van een
milieubelastende
activiteit als bedoeld in
hoofdstuk 3 van het
Besluit activiteiten
leefomgeving.

Overgenomen,
inhoudelijk
aangepast

2.5.1

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Overgenomen,
inhoudelijk
aangepast

Geur

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.7.4.3
(koelwater)
1. Met het oog op het
doelmatig beheer van
afvalwater kan koelwater
worden geloosd in een
voorziening voor de
inzameling en het
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transport van afvalwater,
die geen vuilwaterriool
is.
2. Koelwater wordt
alleen in een
vuilwaterriool geloosd als
het lozen in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater,
die geen vuilwaterriool
is, of in een
oppervlaktewaterlichaam
redelijkerwijs niet
mogelijk is.
3. Aan het te lozen
koelwater worden geen
chemicaliën toegevoegd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6, tweede lid

2.3.7.4.3 (koelwater)

Het lozen van koelwater
waaraan geen chemicaliën
zijn toegevoegd in een
oppervlaktewaterlichaam of in
een voorziening voor de
inzameling en het transport
van afvalwater niet zijnde een
vuilwaterriool, is toegestaan
indien de warmtevracht niet
meer bedraagt dan:
a. 1000 Kilojoule per
seconde, indien het een
aangewezen
oppervlaktewaterlichaam
betreft;
b. 10 Kilojoule per seconde,
indien het een niet
aangewezen
oppervlaktewaterlichaam
betreft.

1. Met het oog op het
doelmatig beheer van
afvalwater kan koelwater
worden geloosd in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater,
die geen vuilwaterriool
is.
2. Koelwater wordt
alleen in een
vuilwaterriool geloosd als
het lozen in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater,
die geen vuilwaterriool
is, of in een
oppervlaktewaterlichaam
redelijkerwijs niet
mogelijk is.

2.5.1

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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3. Aan het te lozen
koelwater worden geen
chemicaliën toegevoegd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6, derde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6, vierde lid

De warmtevracht van een
koelwaterlozing wordt
berekend als het product van:
a. het lozingsdebiet van
koelwater in kubieke meter
per seconde;
b. het verschil tussen de
lozingstemperatuur en de
temperatuur van het
ontvangende
oppervlaktewaterlichaam in
graden Celsius;
c. de warmtecapaciteit van
het koelwater hetgeen gelijk
is aan 4190 Kilojoule per
kubieke meter per graad
temperatuursverhoging.

Het bevoegd gezag kan indien
het belang van de
bescherming van het milieu
zich daartegen niet verzet, bij
maatwerkvoorschrift het
tweede lid niet van
toepassing verklaren en het
lozen van koelwater met een
hogere warmtevracht dan
bedoeld in het tweede lid of
waaraan in beperkte mate
chemicaliën zijn toegevoegd
toestaan.

Geschrapt,
overig

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Verplaatst naar toelichting

Water

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6, vijfde lid

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Indien het lozen, bedoeld in
het tweede lid, een
temperatuurstijging zou
veroorzaken die tot beperking
van de warmtevracht
noodzaakt, kan het bevoegd
gezag bij
maatwerkvoorschrift voor de
warmtevracht lagere waarden
vaststellen dan bedoeld in het
tweede lid.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6, zesde lid

2.3.7.4.3, tweede lid
(koelwater)

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Het lozen van koelwater als
bedoeld in het tweede lid
vindt slechts dan in een
vuilwaterriool plaats indien het
lozen van dat koelwater in een
oppervlaktewaterlichaam of in
een voorziening voor de
inzameling en het transport
van afvalwater niet zijnde een
vuilwaterriool redelijkerwijs
niet mogelijk is.

3.6, zevende lid
De warmtevracht van een
lozing van koelwater kan op
een doelmatige wijze worden
bepaald, dan wel door degene
die de inrichting drijft
aannemelijk worden gemaakt.

Water

Koelwater wordt alleen in
een vuilwaterriool
geloosd als het lozen in
een voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater,
die geen vuilwaterriool is,
of in een
oppervlaktewaterlichaam
redelijkerwijs niet
mogelijk is.

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden
Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Toelichting

Aspect

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Water
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6.1

2.3.7.5.1

Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen ten
gevolge van
reinigingswerkzaamheden,
conserveringswerkzaamheden,
sloop-, en
renovatiewerkzaamheden of
andere
onderhoudswerkzaamheden
aan of nieuwbouw van vaste
objecten.

Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen
van afvalwater, afkomstig
van
reinigingswerkzaamheden
aan bouwwerken.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6a, eerste lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6a, tweede
lid

Bij het lozen ten gevolge van
reinigingswerkzaamheden,
conserveringswerkzaamheden
of andere
onderhoudswerkzaamheden
aan vaste objecten wordt ten
minste voldaan aan het
tweede tot en met het vijfde
lid.

2.6.2 en 2.6.3

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt,
overig

Water

Geschrapt,
overig

Water

Indien bij de werkzaamheden,
bedoeld in het eerste lid, lozen
in een
oppervlaktewaterlichaam kan
plaatsvinden, worden bij
ministeriële regeling
aangegeven maatregelen
getroffen om het in dat
oppervlaktewaterlichaam
lozen van stoffen, die bij de
werkzaamheden worden
gebruikt dan wel van het vast
object vrijkomen, te
voorkomen dan wel, voor
zover dat redelijkerwijs niet
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mogelijk is, zoveel mogelijk te
beperken. Indien voorkomen
redelijkerwijs niet mogelijk is,
is na het treffen van
maatregelen bedoeld in de
eerste volzin lozen in een
oppervlaktewaterlichaam
toegestaan.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6a, derde lid

2.3.7.5.2

Het lozen in een vuilwaterriool
is verboden, tenzij het lozen
betreft als bedoeld in het
vierde lid.

Met het oog op het
doelmatig beheer van
afvalwater kan
afvalwater, afkomstig van
reinigingswerkzaamheden
die periodiek worden
uitgevoerd en waarbij
uitsluitend vuilafzetting
wordt verwijderd, worden
geloosd op of in de
bodem of in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater.

3.6a, vierde lid

2.3.7.5.2
Zie hierboven

Bij reinigingswerkzaamheden,
die periodiek worden
uitgevoerd en waarbij
uitsluitend vuilafzetting wordt
verwijderd, is het lozen van
reinigingswater in een
voorziening voor de
inzameling en het transport
van afvalwater en op of in de
bodem toegestaan.

3.6a, vijfde lid
Het bevoegd gezag kan bij
maatwerkvoorschrift afwijken
van het derde lid en het lozen
ten gevolge van gevelreiniging

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Water
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en graffitiverwijdering in een
vuilwaterriool toestaan, indien
het belang van de
bescherming van het milieu
zich gelet op de
samenstelling, hoeveelheid en
eigenschappen van het
afvalwater niet tegen het
lozen in een vuilwaterriool
verzet. Artikel 2.2, vierde lid,
is van overeenkomstige
toepassing.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6b

2.6.3

Bij het lozen in een
oppervlaktewaterlichaam ten
gevolge van sloop-, of
renovatiewerkzaamheden aan
of nieuwbouw van vaste
objecten wordt ten minste
voldaan aan het tweede en
derde lid.
Het lozen, dat gelet op de
locatie van de in het eerste lid
bedoelde werkzaamheden
redelijkerwijs niet kan worden
voorkomen, is toegestaan.
Bij de werkzaamheden,
bedoeld in het eerste lid,
worden maatregelen getroffen
om het lozen te voorkomen
dan wel, voor zover dat niet
mogelijk is, zoveel mogelijk te
beperken. De maatregelen
worden beschreven in een
werkplan.

3.6c, eerste lid
Deze paragraaf is van
toepassing op ontgravingen of

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

* Dit is voor
het
Waterschap

2.10.1

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water
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baggerwerkzaamheden in een
oppervlaktewaterlichaam.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6c, tweede lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

* Dit is voor
het waterschap

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

2.10.3

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

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

3.6d, eerste lid

Indien bij ontgravingen of
baggerwerkzaamheden in een
oppervlaktewaterlichaam de
kwaliteit van de te baggeren of
ontgraven waterbodem een bij
ministeriële regeling aan te
wijzen interventiewaarde
overschrijdt, worden de
werkzaamheden uitgevoerd
overeenkomstig een werkplan,
waarin maatregelen zijn
beschreven waarmee het lozen

Aspect

Water

* Dit is voor het
waterschap
2.10.1

Het lozen in een
oppervlaktewaterlichaam ten
gevolge van ontgravingen of
baggerwerkzaamheden in dat
oppervlaktewaterlichaam is
toegestaan.

3.6d, tweede
lid

Toelichting

2.10.2

Overgenomen,
tekstueel
aangepast
* Dit is voor het
waterschap
Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Water

* Dit is voor het
waterschap
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zo veel mogelijk wordt
beperkt. Het werkplan bevat in
ieder geval de beschrijving van
de toe te passen
baggertechniek en de bij het
gebruik van die techniek
gehanteerde werkwijze.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6e

2.10.3

Het lozen in een
oppervlaktewaterlichaam ten
gevolge van andere
werkzaamheden dan bedoeld
in artikel 3.6c, is toegestaan
indien die werkzaamheden
plaatsvinden door of vanwege
de beheerder in het kader van
het beheer van dat
oppervlaktewaterlichaam.

3.6f, eerste lid
Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen ten
gevolge van het schoonmaken
en in gebruik nemen van de
middelen voor het opslaan,
transporteren en de
distribueren van drinkwater of
warm tapwater als bedoeld in
artikel 1 van de Drinkwaterwet
of van huishoudwater als
bedoeld in artikel 1 van het
Drinkwaterbesluit. Bij het lozen
wordt ten minste voldaan aan
het tweede tot en met het
vijfde lid.

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

* Dit is voor het
waterschap

2.3.7.7.1
(toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen
van afvalwater, afkomstig
van het schoonmaken en
in gebruik nemen van
middelen voor het
opslaan, transporteren en
distribueren van
drinkwater of warm
tapwater als bedoeld in
artikel 1 van de
Drinkwaterwet of van
huishoudwater als
bedoeld in artikel 1 van
het Drinkwaterbesluit.

3.6f, tweede lid

2.3.7.7.2

Het lozen op of in de bodem is
toegestaan indien aan het
drinkwater, warm tapwater of

(schoonmaken
drinkwaterleidingen)

2.11.1

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

* Dit is voor het
waterschap

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water
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huishoudwater geen
chemicaliën zijn toegevoegd en
als gevolg van het lozen geen
wateroverlast ontstaat.

1. Met het oog op het
doelmatig beheer van
afvalwater kan
afvalwater, afkomstig van
het schoonmaken en in
gebruik nemen van
middelen voor het
opslaan, transporteren en
distribueren van
drinkwater of warm
tapwater, worden geloosd
op of in de bodem of in
een voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater,
die geen vuilwaterriool is.
2. Dat afvalwater wordt
alleen in een
vuilwaterriool geloosd als
het lozen in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater,
die geen vuilwaterriool is,
op of in de bodem of in
een
oppervlaktewaterlichaam
redelijkerwijs niet
mogelijk is.
3. Bij het lozen op of in
de bodem ontstaat geen
wateroverlast.
4. Aan het water dat
wordt gebruikt voor het
schoonmaken en dat
wordt geloosd op of in de
bodem of in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater,
die geen vuilwaterriool is,

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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worden geen chemicaliën
toegevoegd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6f, derde lid
Het lozen in een
oppervlaktewaterlichaam of in
een voorziening voor de
inzameling en het transport
van afvalwater, niet zijnde een
vuilwaterriool, is toegestaan,
indien aan het drinkwater,
warm tapwater of
huishoudwater geen
chemicaliën zijn toegevoegd.

2.3.7.7.2
Zie hierboven

2.3.7.7.2 , tweede lid

Het lozen vindt slechts dan in
een vuilwaterriool plaats,
indien het lozen, bedoeld in
het tweede en derde lid,
redelijkerwijs niet mogelijk is.

2. Dat afvalwater wordt
alleen in een
vuilwaterriool geloosd als
het lozen in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater,
die geen vuilwaterriool is,
op of in de bodem of in
een
oppervlaktewaterlichaam
redelijkerwijs niet
mogelijk is.

In afwijking van het tweede en
derde lid kan het bevoegd
gezag het lozen van
afvalwater, bedoeld in het
eerste lid, met geringe
concentraties chemicaliën bij
maatwerkvoorschrift toestaan
indien het belang van de

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

3.6f, vierde lid

3.6f, vijfde lid

2.11.1

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Water
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bescherming van het milieu
zich daartegen niet verzet.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6g, eerste lid

2.3.7.8.1

Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen van
afvalwater dat vrijkomt bij een
calamiteitenoefening met
uitzondering van inrichtingen
voor het oefenen van
brandbestrijdingstechnieken
als bedoeld in categorie 26 van
onderdeel C van bijlage I bij
het Besluit omgevingsrecht.

(toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen
van afvalwater dat
vrijkomt bij een
calamiteitenoefening.
2. Het eerste lid geldt
niet voor het lozen van
afvalwater afkomstig van
een permanente
voorziening voor het
oefenen van
brandbestrijdingstechniek
en, bedoeld in artikel
3.259 van het Besluit
activiteiten leefomgeving.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.6g, tweede
lid

2.3.7.8.3

2.12.1

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Het lozen van afvalwater is
toegestaan.

(lozen bij
calamiteitenoefeninge
n)
Met het oog op het
doelmatig beheer van
afvalwater kan
afvalwater dat vrijkomt
bij een
calamiteitenoefening

2.12.1

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Toepassingsbereik

Water

Toelichting

Aspect

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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worden geloosd op of in
de bodem of in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van
afvalwater.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.13

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.14a, eerste
lid

2.3.4.21 (geluid:
waarden windturbines)

Een windturbine of een
combinatie van windturbines
voldoet ten behoeve van het
voorkomen of beperken van
geluidhinder aan de norm van
ten hoogste 47 dB Lden en aan
de norm van ten hoogste 41
dB Lnight op de gevel van
gevoelige gebouwen, tenzij
deze zijn gelegen op een
gezoneerd industrieterrein, en
bij gevoelige terreinen op de
grens van het terrein.

Met het oog op het
voorkomen of het tot
een aanvaardbaar
niveau beperken van
geluidhinder is, het
geluid door het
exploiteren van een
windturbine of windpark
op een geluidgevoelig
gebouw, ten hoogste 47
dB Lden en 41 dB Lnight.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.3.4.20 en 2.3.4.21

1 Deze paragraaf is van
toepassing op een windturbine
of een combinatie van
windturbines.
2 De artikelen 2.17 tot en met
2.22 zijn niet van toepassing
op een windturbine of een
combinatie van windturbines.

3.14a, tweede
lid
Onverminderd het eerste lid
kan het bevoegd gezag bij
maatwerkvoorschrift teneinde
rekening te houden met
cumulatie van geluid als gevolg

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Geluid
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van een andere windturbine of
een andere combinatie van
windturbines, normen met een
lagere waarde vaststellen ten
aanzien een van de
windturbines of een combinatie
van windturbines.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.14a,

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.14a, vierde
lid

derde

lid

In afwijking van het eerste lid
kan het bevoegd gezag bij
maatwerkvoorschrift
in
verband met bijzondere lokale
omstandigheden normen met
een andere waarde vaststellen.

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Geluid

Geschrapt,
uitgewerkt

Geluid

In verband met een
windturbine of een combinatie
van windturbines waarvoor tot
1 januari 2011 een vergunning
in werking en onherroepelijk
was dan wel een melding was
gedaan op grond van artikel
1.10, kunnen bij ministeriële
regeling maatregelen worden
voorgeschreven die ertoe
leiden dat binnen een bij die
regeling te bepalen termijn aan
de norm van ten hoogste 47
dB Lden en ten hoogste 41 dB
Lnight op de gevel van
gevoelige gebouwen en bij
gevoelige terreinen op de
grens van het terrein wordt
voldaan in die gevallen waarin
uit het akoestisch onderzoek,
bedoeld in artikel 1.11,
negende lid, blijkt dat de
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geluidsbelasting die waarde
overschrijdt.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.14a, vijfde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.15

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.26d

2.3.11.1

Deze paragraaf is van
toepassing op een
parkeergarage met meer dan
20 parkeerplaatsen.

(toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van
toepassing op het bieden
van parkeergelegenheid
in een parkeergarage
met meer dan 20
parkeerplaatsen die
voorzien is van
mechanische ventilatie.

3.26e

2.3.11.3

1 Bij een mechanische
ventilatie in een parkeergarage
met meer dan 20
parkeerplaatsen wordt ten

Artikel 2.3.11.3 (lucht en
geur: afvoeren emissies)
1. Met het oog op het
beschermen van de

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Bij de toepassing van het
tweede lid wordt geen
rekening gehouden met een
windturbine of een combinatie
van windturbines die behoort
tot een andere inrichting
waarvoor tot 1 januari 2011
een vergunning in werking en
onherroepelijk was dan wel
een melding was gedaan op
grond van artikel 1.10.
De metingen van de
geluidemissie ter bepaling van
de bronsterkte van een
windturbine of een combinatie
van windturbines worden
uitgevoerd overeenkomstig de
bij ministeriële regeling te
stellen eisen.

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Geluid

Geschrapt, overig meet- en rekenmethoden in
Omgevingsregeling
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geluid

Overgenomen

Lucht

Werkingssfeerartikel

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Lucht
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behoeve van:
a. het doelmatig verspreiden
van emissies;
b. het voorkomen dan wel
beperken van geurhinder, o
c. het voorkomen dan wel
beperken van
luchtverontreiniging door
benzeen, voldaan aan de bij
ministeriële regeling gestelde
eisen.
2 Het bevoegd gezag kan bij
maatwerkvoorschrift eisen
stellen ten aanzien van:
a. de beperking van de emissie
van benzeen uit een
parkeergarage indien dit nodig
is in het belang van de
luchtkwaliteit, of
b. de aanzuigopeningen en
uitblaasopeningen van de
mechanische ventilatie van een
parkeergarage en de
uitvoering en het onderhoud
van de ventilatoren indien dit
nodig is in het belang van de
luchtkwaliteit dan wel indien
dit nodig is om de geurhinder
te voorkomen dan wel voor
zover dat niet mogelijk is te
beperken.

kwaliteit van de lucht en
het voorkomen of
beperken van
geurhinder:
a. worden de
aanzuigopeningen ten
behoeve van de
ventilatie van de
parkeergarage in een
verkeersluwe omgeving,
of, als dat niet mogelijk
is, op ten minste 5 m
boven het straatniveau
en buiten de
beïnvloeding van de
uitblaasopeningen
aangebracht;
b. wordt de uit de
parkeergarage
afgezogen lucht verticaal
uitgeblazen op ten
minste 5 m boven het
straatniveau of, als
binnen 25 m van de
uitblaasopening een
gebouw is gelegen met
een hoogste daklijn die
meer dan vijf meter
boven het straatniveau
is gelegen, ten minste
één meter boven de
hoogste daklijn van dat
gebouw;
c. bedraagt de snelheid
van de uitgeblazen lucht,
gemeten bij de rand van
de uitblaasopening, ten
minste tien meter per
seconde.
2. Het eerste lid is niet
van toepassing op

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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parkeergarages
waarvoor tot het tijdstip
van het van toepassing
worden van het
voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer, een
vergunning
onherroepelijk was, of
eisen golden op basis
van een van de
besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het
voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor zover
er geen verandering van
de parkeergarage
plaatsvindt die leidt tot
een toename van de
geurbelasting op
gevoelige gebouwen.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.45, eerste lid
Deze paragraaf is van
toepassing op het opslaan
van agrarische bedrijfsstoffen
met een totaal volume van
meer dan 3 kubieke meter.

Schrappen of
behouden

Toelichting

2.3.6.2.1, eerste lid ,
2.3.6.2.2, eerste lid,
2.3.6.2.3, eerste lid

Overgenomen,
inhoudelijk
aangepast

2.3.6.2.1, eerste lid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

De opslag van agrarische bedrijfsstoffen Geur
is in de instructieregels van het Bkl en in
het Bal opgesplitst in artikelen voor
(vaste mast, champost en dikke fractie)
, (gebruikt substrat materiaal) en
(kuilvoer en vaste bijvoerdermiddelen).
deze indeling is nu ook voor de
bruidsschat aangehouden.
het
toepassingsbereik van de bruidschat
voor geur door de opslag van vaste

(geur: afstanden opslaan van vaste mest,
champost en dikke
fractie)
1. Dit artikel is van
toepassing op het
opslaan van vaste mest

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Aspect
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of champost of dikke
fractie met een totaal
volume van meer dan 3
m3.

mest, champost en dikke ractie, is in de
lijn van het Bkl niet van toepassing op
de opslag die korter dan twee weken op
1 plek plaatsvindt.

2.3.6.2.2, eerste lid
(geur: afstanden opslaan van gebruikt
substraatmateriaal van
plantaardige oorsprong)
1. Dit artikel is van
toepassing op het
opslaan van gebruikt
substraatmateriaal van
plantaardige oorsprong
met een totaal volume
van meer dan 3 m3
2. Met het oog op het
voorkomen of het tot
een aanvaardbaar niveau

2.3.6.2.3, eerste lid
(geur: afstanden opslaan kuilvoer en
vaste bijvoedermiddelen)
1. Dit artikel is van
toepassing op het
opslaan van kuilvoer en
vaste bijvoedermiddelen
met een totaal volume
van meer dan 3 m3.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.45, tweede
lid

2.3.6.2.1, tweede lid

Het eerste lid is niet van
In afwijking van het eerste lid toepassing op het
opslaan van vaste mest,
is deze paragraaf niet van
met een totaal volume
toepassing op het opslaan
van dierlijke meststoffen die van meer dan 600 m3.
niet verpompbaar zijn, met

Overgenomen
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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een totaal volume van meer
dan 600 kubieke meter.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.46, eerste lid
1 Het opslaan van agrarische
bedrijfsstoffen vindt plaats op
ten minste:
a. 100 meter afstand tot een
geurgevoelig object dat
binnen de bebouwde kom is
gelegen, of
b. 50 meter afstand tot een
geurgevoelig object dat
buiten de bebouwde kom is
gelegen.

2.3.6.2.1, derde lid ,
2.3.6.2.2, tweede lid

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

2.3.6.2.1, derde lid
Dit artikel is niet van
toepassing op het
opslaan van vaste mest,
champost en dikke
fractie korter dan twee
weken op een plek.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

De opslag van agrarische bedrijfsstoffen Geur
is in de instructieregels van het Bkl en
in het Bal, opgesplitst in artikelen voor
(vaste mast, champost en dikke fractie)
, (gebruikt substrat materiaal) en
(kuilvoer en vaste bijvoerdermiddelen).
deze indeling is nu ook voor de
bruidsschat aangehouden. verder is de
vormgeving van het Bkl gevolgd.

2.3.6.2.2, tweede lid
Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.46, tweede
lid

2.3.6.2.7, eerste en
derde lid (geur: andere
afstand bij bestaande
situatie)

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

1. Dit artikel is van
toepassing op het
opslaan van vaste mest,
champost of dikke
fractie, bedoeld in artikel
2.3.6.2.1, het opslaan
van substraatmateriaal,
bedoeld in artikel
2.3.6.2.2, het opslaan
van kuilvoer of vaste
bijvoedermiddelen,
bedoeld in artikel
2.3.6.2.3, en het

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Het eerste lid is niet van
toepassing op het opslaan
van agrarische
bedrijfsstoffen, indien de
plaats waar deze
bedrijfsstoffen zijn
opgeslagen, is gelegen
binnen een van de afstanden
genoemd in dat lid, het
opslaan reeds voor 1 januari
2013 plaatsvond en
verplaatsing van de
opgeslagen bedrijfsstoffen
redelijkerwijs niet kan worden
gevergd.

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Toelichting

Aspect

Geur
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composteren van
groenafval, bedoeld in
2.3.6.2.6, als:
a. de afstand tussen een
activiteit en een
geurgevoelig object op 1
januari 2013 rechtmatig
kleiner was dan de
afstand, bedoeld in
artikel 2.3.6.2.1, vijfde
lid, 2.3.6.2.2, tweede lid,
2.3.6.2.3, tweede lid, of
2.3.6.2.6, derde lid;
b. het opslaan voor 1
januari 2013 plaatsvond;
en
c. verplaatsing van de
opslagvoorziening
redelijkerwijs niet kan
worden gevergd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.46, derde lid
Indien het tweede lid van
toepassing is:
a. treft degene die de
inrichting drijft maatregelen
of voorzieningen die
geurhinder voorkomen of tot
een aanvaardbaar risico
beperken, en
b. geeft degene die de
inrichting drijft op verzoek
van het bevoegd gezag aan
welke maatregelen of
voorzieningen hij daartoe
heeft getroffen of zal treffen.

3.46, vierde lid

Artikel 2.3.21.8

Het eerste lid is niet van
toepassing op het opslaan
van vaste dierlijke
meststoffen die niet

(geur)
1. Met het oog op het
voorkomen of het tot een
aanvaardbaar niveau

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Geur

Overgenomen

Geur
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afkomstig zijn van
landbouwhuisdieren. Het
opslaan van vaste dierlijke
meststoffen die niet
afkomstig zijn van
landbouwhuisdieren vindt
plaats:
a. in een afgesloten
voorziening voor een periode
van ten hoogste twee weken,
of
b. op ten minste 50 meter
afstand tot een geurgevoelig
object.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

beperken van
geurhinder, wordt vaste
mest opgeslagen:
a. in een afgesloten
voorziening voor een
periode van ten hoogste
twee weken; of
b. op ten minste 50 m
afstand vanaf de
begrenzing van de
opslag van vaste mest
tot een geurgevoelig
object.
2. Het eerste lid is niet
van toepassing op het
opslaan van vaste mest,
afkomstig van
landbouwhuisdieren of
van paarden en pony’s
die worden gehouden in
verband met het
berijden.

3.46, vijfde lid

2.3.6.2.3, tweede lid
In afwijking van het eerste lid (geur: afstanden ivindt het opslaan van
opslaan kuilvoer en
kuilvoer plaats op ten minste
vaste
25 meter afstand tot een
bijvoedermiddelen)
geurgevoelig object.

Tweede en vierde lid
Voor de afstandseisen
voor het opslaan van
vaste bijvoedermiddelen
is aangesloten bij de
afstandseisen voor het
opslaan van kuilvoer. Dit
sluit aan bij de
instructieregels in het
Besluit kwaliteit
leefomgeving voor geur
door het opslaan van

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
inhoudelijk
aangepast

deze regel geldt nu ook voor opslag van Geur
vaste bijvoedermiddelen, conform
instructieregels Bkl. check of dit zo
gewenst is voor de bruidsschat

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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kuilvoer en vaste
bijvoermiddelen. Er is
onderscheid gemaakt
tussen de afstand die
geldt voor het overdekt
opslaan van kuilvoer of
vaste bijvoedermiddelen
en het onoverdekt
opslaan van kuilvoer of
vaste bijvoedermiddelen.
De afstandseisen zijn
niet van toepassing op in
plasticfolie verpakte
veevoederbalen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.46, zesde lid
Indien de afstand van het
opslagen kuilvoer, niet zijnde
knolgewassen,
wortelgewassen of fruit, tot
een geurgevoelig object
minder dan 50 meter
bedraagt, is het opslagen
kuilvoer afgedekt, behoudens
de periode dat veevoeder aan
de veevoederopslag wordt
toegevoegd of onttrokken.

2.3.6.2.3, tweede lid
Zie hierboven

formulering Instructieregel Bkl
gehanteerd

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

3.46, zevende
lid

2.3.6c icm 2.3.6.2.1,
zesde lid, 2.3.6.2.2,
De afstanden, genoemd in
derde lid en 2.3.6.2.3,
het eerste lid en vierde tot en derde lid
met zesde lid, worden
gemeten vanaf de buitenzijde
van het geurgevoelig object
tot het dichtstbijzijnde punt
van de plaats waar de
agrarische bedrijfsstoffen zijn
opgeslagen.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

2.3.6.2.1, zesde lid
De afstand geldt vanaf
de begrenzing van de
opslag van vaste mest,
champost of dikke
fractie.

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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2.3.6.2.2, derde lid
De afstand geldt vanaf
de begrenzing van de
opslag van gebruikt
substraatmateriaal van
plantaardige oorsprong.

2.3.6.2.3, derde lid
De afstand geldt vanaf
de begrenzing van de
opslag van kuilvoer of
vaste bijvoedermiddelen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.46, achtste lid

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Het bevoegd gezag kan,
indien blijkt dat de
geurhinder een aanvaardbaar
niveau overschrijdt,
onverminderd artikel 2.7a, bij
maatwerkvoorschrift eisen
stellen aan:
a. de situering van de plaats
van de opgeslagen
bedrijfsstoffen;
b. het afdekken van de
opgeslagen agrarische
bedrijfsstoffen, of
c. de frequentie van de afvoer
van de opgeslagen agrarische
bedrijfsstoffen.

3.46, negende
lid
Het eerste lid en vierde tot en
met zesde lid zijn niet van
toepassing op in plastic folie
verpakte veevoederbalen.

2.3.6.2.3, derde lid

Geur

Geur

De afstand geldt vanaf
de begrenzing van de
opslag van kuilvoer of
vaste bijvoedermiddelen.
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Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.50, eerste lid

2.3.6.2.4, eerste lid

Deze paragraaf is van
toepassing op het opslaan
van drijfmest in een of meer
mestbassins met een
gezamenlijke oppervlakte
van ten hoogste 750
vierkante meter of een
gezamenlijke inhoud van ten
hoogste 2.500 kubieke
meter.

Dit artikel is van
toepassing op het
opslaan van drijfmest,
digestaat of dunne
fractie in een of meer
mestbassins met een
gezamenlijke
oppervlakte kleiner dan
750 m2 of een
gezamenlijke inhoud
kleiner dan 2.500 m3.

3.50, tweede
lid

2.3.6.2.4, eerste lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Deze paragraaf is tevens van
toepassing op het opslaan
van stabiel digestaat in één
of meer mestbassins met
een gezamenlijke
oppervlakte van ten hoogste
750 vierkante meter of een
gezamenlijke inhoud van ten
hoogste 2.500 kubieke
meter.

Dit artikel is van
toepassing op het
opslaan van drijfmest,
digestaat of dunne
fractie in een of meer
mestbassins met een
gezamenlijke
oppervlakte kleiner dan
750 m2 of een
gezamenlijke inhoud
kleiner dan 2.500 m3.

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Toelichting

Overgenomen,
inhoudelijk
aangepast

Toepassingsbereik uitgebreid naar alle
opslag drijfmest etc. Wel nog een nog
een vergunningplicht in de bruidsschat,

Aspect

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
inhoudelijk
aangepast

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.50, derde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.51, eerste lid

2.3.6.2.4, tweede lid

Een mestbassin is gelegen
op een afstand van ten
minste 100 meter van een
geurgevoelig object.

Met het oog op het
voorkomen of het tot
een aanvaardbaar
niveau beperken van
geurhinder is de afstand
voor geur door het
opslaan van r drijfmest,
digestaat of dunne
fractie in een
mestbassin, niet kleiner
dan de afstand, bedoeld
in tabel 2.3.6.2.4.
* Zie tabel

3.51, tweede
lid

2.3.6.2.4, tweede lid
Zie hierboven

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Voor de berekening van de
gezamenlijke oppervlakte en
de gezamenlijke inhoud,
bedoeld in het eerste en
tweede lid, worden de
inhoud en oppervlakte van
mestkelders en
ondergrondse mestbassins
die zijn voorzien van een
afdekking die als vloer kan
fungeren en onderdeel zijn
van een werktuigberging,
opslagvoorziening of
erfverharding, niet
meegerekend.

In afwijking van het eerste
lid is een mestbassin gelegen
op een afstand van ten
minste 50 meter, indien het
geurgevoelig object deel
uitmaakt van een
veehouderij.

Geschrapt,
overig

Met de verwijzing naar 4.855 van het Geur
Besluit activiteiten
leefomgeving in artikel O.3.2.3.4,
eerste lid , en de
begripsomschrijvingen in dat besluit,
zijn de artikelen 3.50, derde lid, en
3.51, elfde lid, van het
Activiteitenbesluit milieubeheer
omgezet.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.51, derde lid
2.3.6.2.4, tweede lid
In afwijking van het eerste en Zie hierboven
tweede lid bedragen de
afstanden, genoemd in die
leden 50 meter
onderscheidenlijk 25 meter,
indien de gezamenlijke
oppervlakte van de in de
inrichting aanwezige bassins
minder bedraagt dan 350
vierkante meter.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.51, vierde lid

2.3.6.2.7, tweede en
derde lid (geur: andere

Het eerste tot en met derde
lid zijn niet van toepassing op
een mestbassin dat is
opgericht voor 1 januari 2013
en dat op grond van een
omgevingsvergunning voor
een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid,
onderdeel e, van de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht, dan wel op
grond van het Besluit
landbouw milieubeheer of het
Besluit mestbassins
milieubeheer op een kleinere
afstand is gelegen dan de
afstand die zou gelden op
grond van het eerste tot en
met derde lid, de afstand tot
een geurgevoelig object niet

afstand bij bestaande
situatie)
Dit artikel is van
toepassing op het
opslaan van drijfmest,
digestaat of dunne
fractie in een
mestbassin, bedoeld in
artikel 2.3.6.2.4, eerste
lid, als:
a. de afstand tussen de
activiteit, bedoeld in
artikel 2.3.6.2.4, eerste
lid en een geurgevoelig
object, op 1 januari 2013
rechtmatig kleiner was
dan de afstand, bedoeld
in artikel 2.3.6.2.6,
tweede lid;

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Schrappen of
behouden

Toelichting

Aspect

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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is afgenomen en verplaatsing
van het mestbassin
redelijkerwijs niet kan worden
gevergd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.51, vijfde lid
Indien het vierde lid van
toepassing is:
a. treft degene die de
inrichting drijft maatregelen
of voorzieningen die
geurhinder voorkomen of tot
een aanvaardbaar niveau
beperken, en

b. het mestbassin voor 1
januari 2013 is
opgericht; en
c. verplaatsing van het
mestbassin redelijkerwijs
niet kan worden
gevergd.
3. Bij een situatie als
bedoeld in het eerste of
tweede lid, is artikel
2.3.6.2.1, vijfde lid,
2.3.6.2.2, tweede lid,
2.3.6.2.3, tweede lid,
2.3.6.2.4, tweede lid, of
2.3.6.2.6, derde lid, niet
van toepassing en mag
de afstand tot een
geurgevoelig object niet
afnemen

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Geur

b. geeft degene die de
inrichting drijft op verzoek
van het bevoegd gezag aan
welke maatregelen of
voorzieningen hij daartoe
heeft getroffen of zal treffen.
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.51, zesde lid
Een mestbassin is gelegen:
a. op een afstand van ten
minste 150 meter van een
zeer kwetsbaar gebied, indien
de gezamenlijke oppervlakte
van de mestbassins ten
hoogste 350 vierkante meter
bedraagt, of
b. op een afstand van ten
minste 250 meter van een
zeer kwetsbaar gebied, indien
de gezamenlijke oppervlakte
van de mestbassins ten
minste 350 vierkante meter
bedraagt.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.51, zevende lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.51, achtste lid

Het zesde lid, onderdeel a, is
niet van toepassing op:
a. een mestbassin dat is
opgericht voor 1 februari
1991, en
b. een uitbreiding van een
veehouderij die is opgericht
voor 1 februari 1991 met een
mestbassin, indien de in dat
onderdeel genoemde afstand
tot een zeer kwetsbaar
gebied niet of redelijkerwijs
niet in acht kan worden
genomen.
Het zesde lid is niet van
toepassing, indien het
mestbassin is opgericht in
overeenstemming met dat lid
en het mestbassin na het
tijdstip van oprichting is
komen te liggen binnen een

Geschrapt,
overig

De Wet ammoniak en veehouderij is
bijinwerkingtreding van de wet
ingetrokken en het beschermen van
gebieden isgedecentraliseerd naar de
provincie.

Geur

Geschrapt,
overig

De Wet ammoniak en veehouderij is bij Geur
inwerkingtreding van de wet
ingetrokken en het beschermen
van gebieden is gedecentraliseerd
naar de provincie.

Geschrapt,
overig

De Wet ammoniak en veehouderij is bij Geur
inwerkingtreding van de wet
ingetrokken en het beschermen
van gebieden is gedecentraliseerd
naar de provincie.
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van de afstanden van een
zeer kwetsbaar gebied,
genoemd in dat lid.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.51, negende
lid

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Het bevoegd gezag kan met
betrekking tot een geval als
bedoeld in het zevende lid,
voor zover de bescherming
van het milieu zich
daartegen niet verzet, bij
maatwerkvoorschrift een
kleinere afstand tot een zeer
kwetsbaar gebied
vaststellen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.51, tiende lid
De afstanden, genoemd in
het eerste tot en met zesde
lid, worden gemeten vanaf
de buitenzijde van het
mestbassin tot de
dichtstbijzijnde gevel van
een geurgevoelig object dan
wel tot de grens van een
zeer kwetsbaar gebied.

2.3.6c icm 2.3.6.2.4,
derde lid
De afstand geldt vanaf
de begrenzing van de
opslag van drijfmest,
digestaat of dunne
fractie.

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Toelichting

Aspect

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Geur

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.51, elfde lid

2.3.6.2.4, eerste lid

Het eerste tot en met tiende
lid is niet van toepassing op
een mestkelder.

Met dit artikellid en de
begripsomschrijvingen
in het Besluit
activiteiten
leefomgeving, zijn de
artikelen 3.50, derde lid,
en 3.51, elfde lid, van
het Activiteitenbesluit
milieubeheer omgezet.
Het mestbassin is
bovengronds gelegen en
kan ook uit een mestzak
of foliebassin bestaan.
Voor de berekening van
de gezamenlijke
oppervlakte en de
gezamenlijke inhoud
worden de inhoud en
oppervlakte van
mestkelders en
ondergrondse
mestbassins die zijn
voorzien van een
afdekking die als vloer
fungeert, niet
meegerekend. Een
uitgebreide toelichting
over het
toepassingsbereik is te
lezen in de
artikelsgewijze
toelichting op artikel
4.855 van het Besluit
activiteiten
leefomgeving.
In het Besluit
activiteiten
leefomgeving, is de
vergunningplicht voor

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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het opslaan van dierlijke
meststoffen die
verpompbaar zijn in een
of meer mestbassins
met een gezamenlijke
oppervlakte groter dan
750 m2 of een
gezamenlijke inhoud
groter dan 2.500 m3,
vervallen. Deze
vergunningplicht komt
wel terug in artikel
2.3.26.13 van dit
omgevingsplan.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.51, twaalfde
lid
Het bevoegd gezag kan,
indien blijkt dat de
geurhinder een
aanvaardbaar niveau
overschrijdt, onverminderd
artikel 2.7a, bij
maatwerkvoorschrift eisen
stellen aan:
a. de situering van het
mestbassin;
b. het afdekken van het
mestbassin, of
c. de frequentie en het
tijdstip van de aan- en
afvoer van de opgeslagen
drijfmest en digestaat.

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.53

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Onderwerp

Artikel huidige wet

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.54

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.60, eerste lid

2.3.12.7

Bij het lozen uit het
hemelwaterafvoersysteem van
een kas, wordt ten minste
voldaan aan het tweede tot en
met vijfde lid.

(uitzondering
voorgeschreven
lozingsroute
afvalwater uit een
kas of ander gebouw)
Als in de
waterschapsverordening
een andere lozingsroute
is toegestaan, wordt, in
afwijking van de
artikelen 4.785c, eerste
lid, 4.785j, eerste lid, en
4.795, eerste lid, van
het Besluit activiteiten
leefomgeving, het te
lozen afvalwater,

Deze paragraaf is van
toepassing op het opslaan
van ten hoogste 1.000
kubieke meter van buiten de
inrichting afkomstige
vloeibare bijvoedermiddelen.

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Bij het opslaan van vloeibare
bijvoedermiddelen wordt ten
behoeve van het voorkomen
dan wel voor zover dat niet
mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau beperken
van geurhinder, voldaan aan de
bij ministeriële regeling gestelde
eisen.

2.13.1

Schrappen of
behouden

Toelichting

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

slechts verwijzing naar
Activiteitenregeling

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Aspect

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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bedoeld in die artikelen,
geloosd in een
vuilwaterriool of via die
andere route.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.60, tweede
lid

2.3.12.7
Zie hierboven

2.13.1

Het lozen in een vuilwaterriool is
verboden.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.60, derde lid
Het lozen anders dan in een
vuilwaterriool is toegestaan.

2.3.12.7
Zie hierboven

2.13.1

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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3Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.61
1 Bij het lozen van
condenswater afkomstig van
condensvorming aan de
binnenzijde van de kas dat via
condensgootjes wordt
verzameld, wordt ten minste
voldaan aan het tweede en
derde lid.
2 Het lozen in een vuilwaterriool
is verboden, indien in de kas
gewasbeschermingsmiddelen of
biociden worden toegepast.
3 Het lozen anders dan in een
vuilwaterriool is toegestaan,
indien condenswater afkomstig
is van een kas:
a. waarin geen
gewasbeschermingsmiddelen of
biociden worden toegepast, of
b. waarin uitsluitend sprake is
van biologische
productiemethoden.

3.62
1 Bij het lozen van afvalwater
afkomstig van het reinigen van
de buitenkant van een kas
wordt ten minste voldaan aan
tweede tot en met vierde lid.
2 Het lozen in een vuilwaterriool
is verboden.

2.3.12.7
Zie hierboven

2.13.1

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.12.7
Zie hierboven

2.13.1

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

3 Het lozen anders dan in een
vuilwaterriool is toegestaan.
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4 Bij het lozen in een
oppervlaktewaterlichaam vindt
geen visuele verontreiniging
plaats.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.63
Het in een
oppervlaktewaterlichaam lozen
van:
a. spoelwater van filters van een
waterdoseringsinstallatie;
b. afvalwater dat
bloemvoorbehandelingsmiddelen
uitsluitend op basis van actief
chloor bevat;
c. drainagewater afkomstig van
een teelt waarbij gewassen op
een bodem groeien die in
verbinding staat met de
ondergrond;
d. drainwater;
e. afvalwater afkomstig van het
spuiten of schrobben van
vloeren, niet zijnde vloeren van
ruimten waar
gewasbeschermingsmiddelen of
biociden worden aangemaakt;

2.3.12.7
Zie hierboven

2.13.1

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

f. reinigingswater van leidingen,
druppelaars en slangen die
onderdeel uitmaken van het
systeem waarmee
voedingswater aan het gewas
wordt toegediend;
g. condenswater van
stoomleidingen en condenswater
van verwarmingsketels;
h. condenswater van
warmtekrachtinstallaties, of
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i. afvalwater afkomstig van het
bij opkweekbedrijven
doorspoelen van
substraatblokken die bestemd
zijn voor de opkweek van
uitgangsmateriaal;is
toegestaan, indien ten minste:
1°. het perceel waar het
afvalwater vrijkomt niet is
aangesloten op een
vuilwaterriool of
zuiveringtechnisch werk, waarop
geloosd kan worden, en de
afstand tot het dichtstbijzijnde
vuilwaterriool waarop kan
worden aangesloten en geloosd,
meer dan 40 meter bedraagt, of
2°. het lozen, bedoeld onder a
tot en met j, in een
vuilwaterriool, waarop het
perceel waar het afvalwater
vrijkomt is aangesloten, gelet
op de capaciteit van dat
vuilwaterriool niet volledig
mogelijk is.
2 De afstand, genoemd in het
eerste lid, onderdeel 1°, wordt
berekend:
a. vanaf de kadastrale grens
van het perceel waar het
afvalwater vrijkomt, en
b. langs de kortste lijn
waarlangs de afvoerleidingen
zonder overwegende bezwaren
kunnen worden aangelegd.
3 In afwijking van het eerste lid,
onderdeel 1°, kan het bevoegd
gezag bij maatwerkvoorschrift
een grotere afstand vaststellen
dan de afstand, genoemd in dat
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onderdeel, waarbij de afstand
niet meer dan 10 meter per 0,1
hectare teeltoppervlak bedraagt
en wordt berekend
overeenkomstig het tweede lid.
4 In een geval bedoeld in het
eerste lid, onder 2°:
a. wordt, voorafgaand aan het
lozen in een
oppervlaktewaterlichaam de
afvoercapaciteit van het
vuilwaterriool optimaal benut,
en
b. vindt lozen in dat
vuilwaterriool plaats in een bij
ministeriële regeling
aangegeven volgorde.
5 Het bevoegd gezag kan bij
maatwerkvoorschrift dan wel bij
gemeentelijke verordening een
andere volgorde bepalen, dan
de volgorde aangegeven in de
ministeriële regeling, bedoeld in
het vierde lid, onderdeel b.
6 Het bevoegd gezag kan met
betrekking tot het vierde lid,
onderdeel a,
maatwerkvoorschriften stellen
ten aanzien van:
a. de per tijdseenheid te lozen
hoeveelheid;
b. voorzieningen die gespreide
afvoer in het vuilwaterriool
mogelijk maken, of
c. een buffervoorziening met
een inhoud van ten hoogste 50
kubieke meter per hectare.
7 Indien met toepassing van het
eerste lid, het lozen in een
oppervlaktewaterlichaam is
toegestaan, zijn op dat lozen de
161

artikelen 3.66 en 3.71 van
overeenkomstige toepassing.
8 In afwijking van het tweede
lid, onderdeel a, wordt de
afstand tot het dichtstbijzijnde
vuilwaterriool of
zuiveringstechnisch werk bij
voortzetting van het lozen van
afvalwater in het
oppervlaktewaterlichaam dat
voor 1 januari 2013 al
plaatsvond, berekend vanaf de
plaats waar het afvalwater
vrijkomt.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.71, zevende
lid

2.3.12.4

In afwijking van het zesde lid,
onderdeel a, behoeft geen
recirculatiesysteem aanwezig te
zijn, indien hergebruik van het
drainagewater niet doelmatig is.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.89

2.3.12.1

Deze paragraaf is van
toepassing op de
waterbehandeling voor
agrarische activiteiten

(toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van
toepassing het telen en
kweken van gewassen.

2.13.5, 2.13.6

Overgenomen,
tekstueel
aangepast
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Onderwerp

Artikel huidige wet

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.90, vierde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

2.13.5

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

4 Het lozen in een
oppervlaktewaterlichaam is
toegestaan, indien het
gehalte aan:
a. chloride ten hoogste 200
milligram per liter bedraagt;
b. ijzer ten hoogste 2
milligram per liter bedraagt.

3.91
Het lozen van afvalwater als
gevolg van het voor
agrarische activiteiten
zuiveren van water door het
ontijzeren van grondwater in
een oppervlaktewaterlichaam
is toegestaan, indien ten
minste:
a. het perceel waar het
afvalwater vrijkomt niet is
aangesloten op een
vuilwaterriool waarop geloosd
kan worden en de afstand tot
het dichtstbijzijnde
vuilwaterriool of
zuiveringtechnisch werk
waarop kan worden
aangesloten en geloosd,
meer dan 40 meter bedraagt,
en
b. bij het lozen het gehalte
aan ijzer in het afvalwater
ten hoogste 5 milligram per
liter bedraagt.

Toelichting

Aspect

Water

* Dit is voor het
waterschap
2.13.6

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Water

* Dit is voor het
waterschap
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2 De afstand, genoemd in het
eerste lid, onderdeel a, wordt
berekend:
a. vanaf de kadastrale grens
van het perceel waar het
afvalwater vrijkomt, en
b. langs de kortste lijn
waarlangs de afvoerleidingen
zonder overwegende
bezwaren kunnen worden
aangelegd.
3 Het te lozen afvalwater kan
op een doelmatige wijze
worden bemonsterd.
4 In afwijking van het tweede
lid, onderdeel a, wordt de
afstand tot het
dichtstbijzijnde vuilwaterriool
of zuiveringstechnisch werk
bij voortzetting van het lozen
van afvalwater in het
oppervlaktewaterlichaam dat
voor 1 januari 2013 al
plaatsvond, berekend vanaf
de plaats waar het afvalwater
vrijkomt.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.106
Deze paragraaf is van
toepassing op het
composteren van groenafval,
dat is ontstaan bij
werkzaamheden die buiten
de inrichting zijn verricht
door degene die de inrichting
drijft of dat niet afkomstig is
van buiten de inrichting, voor
zover geen sprake is van
gevaarlijke afvalstoffen, met
een volume van ten hoogste
600 kubieke meter.

2.3.6.2.6, eerste lid en
tweede
lid
(geur:
composteren of opslaan
van groenafval - afstand)

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Dit artikel ziet op de
geur door het
composteren of opslaan
van groenafval, bedoeld
in artikel 4.879 van het
Besluit activiteiten
leefomgeving.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

toepassingsbereik
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De artikelen 3.107 tot en met
3.109 zijn niet van
toepassing op het
composteren van groenafval,
van ten hoogste 3 kubieke
meter.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.108, eerste
lid

2.3.6.2.6, tweede lid
Zie hierboven

Het composteren vindt plaats
op ten minste:
a. 100 meter afstand tot een
geurgevoelig object, dat
binnen de bebouwde kom is
gelegen, of
b. 50 meter afstand tot een
geurgevoelig object, dat
buiten de bebouwde kom is
gelegen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.108, tweede
lid
De afstanden, genoemd in
het eerste lid, worden
gemeten vanaf de buitenzijde
van het geurgevoelig object
tot het dichtstbijzijnde punt
van de locatie waar het
composteren plaatsvindt.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.108, derde lid
Het bevoegd gezag kan,
indien blijkt dat de
geurhinder een aanvaardbaar
niveau overschrijdt,
onverminderd artikel 2.7a, bij
maatwerkvoorschrift eisen
stellen aan:
a. de situering van de
composteringshoop, of

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.6c icm 2.3.6.2.6,
vierde lid
Geen vierde lid

Geur

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Geur
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b. het afdekken van de
composteringshoop.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.108, vierde
lid

2.3.6.2.7, eerste en
derde lid

Het eerste lid is niet van
toepassing indien het
composteren plaatsvindt
binnen een van de afstanden,
bedoeld in dat lid, het
composteren reeds
plaatsvond voor 1 januari
2013 en verplaatsing
redelijkerwijs niet kan
worden gevergd.

(geur: andere afstand
bij bestaande situatie)
In beginsel geldt bij geur
die veroorzaakt wordt
door de activiteiten,
bedoeld in de artikelen
2.3.6.2.1 t/m 2.3.6.2.6,
de afstanden die in die
artikelen zijn genoemd.
Deze afstandseisen
gelden echter niet bij
“overbelaste situaties”.
Dit artikel bevat een
regeling met
‘eerbiedigende werking’
voor zulke bestaande
situaties. Zie voor meer
informatie hierover de
toelichting bij artikel
5.126 van het Besluit
kwaliteit leefomgeving.
Als artikel 2.3.6.2.7 van
toepassing is, heeft
degene die de activiteit
verricht, op grond van
de specifieke
zorgplichtbepaling, de
verplichting om
maatregelen of
voorzieningen te treffen
die geurhinder
voorkomen of tot een
aanvaardbaar niveau
beperken. Hierbij kan
gedacht worden aan:

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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- de situering van de
plaats van de
opgeslagen
bedrijfsstoffen;
- het afdekken van de
opgeslagen agrarische
bedrijfsstoffen; of
- de frequentie van de
afvoer van de
opgeslagen agrarische
bedrijfsstoffen.
In het voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer stond ook
dat degene die de
inrichting drijft op
verzoek van het bevoegd
gezag aangeeft welke
maatregelen of
voorzieningen hij
daartoe heeft getroffen
of zal treffen. Deze
gegevens kan het
bevoegd gezag ook
vragen op grond van de
toezichtsbevoegdheden
van de Algemene wet
bestuursrecht.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.108, vijfde lid
Indien het vierde lid van
toepassing is:
a. treft degene die de
inrichting drijft maatregelen
of voorzieningen die
geurhinder voorkomen of tot
een aanvaardbaar niveau
beperken, en
b. geeft degene die de
inrichting drijft, op verzoek
van het bevoegd gezag aan

2.3.6.2.7, eerste en
derde lid
Zie hierboven

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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welke maatregelen of
voorzieningen hij daartoe
heeft getroffen of zal treffen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.111, eerste
lid
De artikelen 3.112 tot en met
3.129 zijn van toepassing op
het houden van
landbouwhuisdieren.

2.3.6.1.1, eerste lid
Het gaat in deze
paragraaf om:
- landbouwhuisdieren
zoals bedoeld in Bijlage I
van het Besluit
activiteiten
leefomgeving, zijnde:
zoogdier of vogel voor
de productie van vlees,
eieren, melk, wol, pels of
veren of een paard of
pony voor het fokken;
en
- om paarden en pony’s
die gehouden worden
voor het berijden.
Dit samen komt overeen
met het begrip
landbouwhuisdier uit het
voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer. Op grond
van het voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer worden
landbouwhuisdieren
gehouden voor de
productie van
bijvoorbeeld melk, vlees,
wol, veren of eieren of in
verband met het
berijden van dieren.
Landbouwhuisdieren zijn
bijvoorbeeld paarden en
pony’s, rundvee,

Overgenomen

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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schapen, geiten,
varkens, kippen,
eenden, pelsdieren,
konijnen, parelhoenders,
paarden en pony’s,
struisvogels,
waterbuffels, herten,
lama’s en fazanten - op
voorwaarde dat ze voor
productiedoeleinden
worden gehouden. Denk
aan maneges, een
stoeterij, een
veehouderij en
dergelijke. Geen
landbouwhuisdieren zijn
in ieder geval wormen,
kokkels, vissen, muizen,
bijen, siervogels, duiven,
katten en honden. Het
kan voorkomen dat
dieren bij het ene geval
wel als landbouwhuisdier
worden gehouden en in
het andere geval niet.
Bijvoorbeeld herten. De
herten kunnen voor het
vlees worden gehouden dan zijn het
landbouwhuisdieren.
Worden de herten voor
de sier gehouden, dan
zijn het geen
landbouwhuisdieren.
Voor kinderboerderijen,
dierentuinen,
hondenkennels, volières
en dergelijke gelden
deze voorschriften niet.
Het gaat bij deze
bedrijven namelijk niet
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om het houden van
landbouwhuisdieren,
omdat deze dieren niet
voor de productie
worden gehouden. Deze
bedrijven vallen onder
de activiteit Fokken,
houden of trainen van
vogels of zoogdieren
zoals bedoeld in § 2.3.23
Het fokken, houden of
trainen van vogels of
zoogdieren.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.111, tweede
lid

2.3.6.1.1, tweede lid

Overgenomen

Als ondergrens voor het
De artikelen 3.112 tot en met van toepassing zijn van
deze subpargaraaf is
3.126 zijn niet van
aangesloten bij de
toepassing op inrichtingen
waar minder dan 10 schapen, ondergrenzen zoals die
ook golden in het
5 paarden, 10 geiten, 25
voormalige
stuks pluimvee, 25 konijnen
Activiteitenbesluit,
en 10 overige
namelijk: minder dan 10
landbouwhuisdieren worden
schapen, 5 paarden en
gehouden.
pony’s, 10 geiten, 25
stuks pluimvee, 25
konijnen en 10 overige
landbouwhuisdieren.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.112

-

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Toelichting

Aspect

4.818 Bal

ammoniak

1 Voor de berekening van de
ammoniakemissie van een
inrichting wordt het aantal
landbouwhuisdieren dat in de
inrichting aanwezig mag zijn,
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vermenigvuldigd met de
emissiefactoren, genoemd in
de regeling op grond van
artikel 1 van de Wet
ammoniak en veehouderij.
2 Voor de toepassing van
artikel 3.114 geldt voor een
diercategorie waarvoor geen
maximale emissiewaarde is
vastgesteld, de emissiefactor
behorende bij het betrokken
huisvestingssysteem als
maximale emissiewaarde.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.113

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.114

-

Check
provincie

De Wet ammoniak en veehouderij is bij ammoniak
inwerkingtreding van de wet
ingetrokken en het beschermen van
gebieden is gedecentraliseerd naar de
provincie.

-

Check
provincie

De Wet ammoniak en veehouderij is bij ammoniak
inwerkingtreding van de wet
ingetrokken en het beschermen
van gebieden is gedecentraliseerd
naar de provincie.

Binnen een zeer kwetsbaar
gebied of in een zone van
250 meter rondom een
zodanig gebied, vindt het
oprichten van een
dierenverblijf, indien
voorafgaand aan het
oprichten geen sprake is van
een inrichting waar
landbouwhuisdieren worden
gehouden, niet plaats, tenzij
het dierenverblijf bestemd is
voor landbouwhuisdieren die
uitsluitend of in hoofdzaak
worden gehouden ten
behoeve van natuurbeheer.
Binnen een inrichting waar
landbouwhuisdieren worden
gehouden in een
dierenverblijf dat is gelegen
binnen een zeer kwetsbaar
gebied of in een zone van
250 meter rondom een
zodanig gebied, vindt het
uitbreiden van het aantal
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landbouwhuisdieren van een
of meer diercategorieën niet
plaats, tenzij:
a. de ammoniakemissie na
de uitbreiding niet meer
bedraagt dan de
ammoniakemissie uit de tot
de inrichting behorende
dierenverblijven die de
inrichting:
1°. voorafgaand aan de
uitbreiding zou mogen
veroorzaken, indien de
emissie per dierplaats gelijk
zou zijn aan de maximale
emissiewaarde, of
2°. voorafgaand aan de
uitbreiding mocht
veroorzaken, indien deze
lager is dan de
ammoniakemissie als
bedoeld onder 1°;
b. in de inrichting op 31
december 2001 melkrundvee
werd gehouden, de
uitbreiding uitsluitend
melkrundvee betreft en de
ammoniakemissie na de
uitbreiding niet meer
bedraagt dan de
ammoniakemissie die een
melkrundveehouderij met
200 stuks melkvee en 140
stuks vrouwelijk jongvee in
geval van oprichting zou
veroorzaken, indien de
ammoniakemissie per
dierplaats gelijk zou zijn aan
de maximale emissiewaarde;
c. de uitbreiding schapen of
paarden betreft;
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d. de uitbreiding dieren
betreft die worden gehouden
overeenkomstig de regels die
krachtens artikel 2 van de
Landbouwkwaliteitswet zijn
gesteld ten aanzien van de
biologische
productiemethoden, of
e. de uitbreiding dieren
betreft die worden gehouden
uitsluitend of in hoofdzaak
ten behoeve van
natuurbeheer.
2 Het eerste lid is van
overeenkomstige toepassing
op het zodanig wijzigen van
een huisvestingssysteem dat
de ammoniakemissie per
dierplaats toeneemt, tenzij
de wijziging bestaat uit een
aanpassing van het systeem
die noodzakelijk is op grond
van de wettelijke
voorschriften op het gebied
van dierenwelzijn en slechts
voor zover het aantal
dierplaatsen niet wordt
uitgebreid.
3 Voor het bepalen van de
ammoniakemissie uit de
dierenverblijven die de
inrichting voorafgaand aan
de uitbreiding, bedoeld in het
eerste lid, zou mogen
veroorzaken, worden de
ammoniakemissie van de
dieren waarvoor eerder een
vergunning is verleend met
toepassing van artikel 5,
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eerste lid, onderdelen c tot
en met f, dan wel artikel 7,
eerste lid, onderdelen b tot
en met e, van de Wet
ammoniak en veehouderij,
en de ammoniakemissie van
de dieren waarmee de
inrichting op grond van het
eerste lid, onderdelen b, c, d
of e, is uitgebreid, niet
meegerekend.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.114a
Totdat met betrekking tot
een inrichting die een
activiteit uitvoert als bedoeld
in artikel 3.111 waarvan een
tot de inrichting behorend
dierenverblijf geheel of
gedeeltelijk is gelegen
binnen een zeer kwetsbaar
gebied of in een zone van
250 meter rondom een
zodanig gebied een wijziging
waarop artikel 3.113 of
artikel 3.114 van toepassing
is, is gemeld, worden binnen
de inrichting niet meer
landbouwhuisdieren per
diercategorie gehouden en is
de ammoniakemissie niet
groter dan:
a. op grond van een
vergunning als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, aanhef
en onder e, van de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht mochten
worden gehouden,
onderscheidenlijk mocht
worden veroorzaakt tot het

-

Check
provincie

De Wet ammoniak en veehouderij is bij ammoniak
inwerkingtreding van de wet
ingetrokken en het beschermen
van gebieden is gedecentraliseerd
naar de provincie.
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tijdstip waarop dit besluit op
de inrichting van toepassing
werd, of
b. op grond van de
betrokken algemene
maatregel van bestuur
mochten worden gehouden,
onderscheidenlijk mocht
worden veroorzaakt, tot het
van toepassing worden van
dit besluit op de inrichting en
waarvan in geval van
oprichting of wijziging van de
inrichting een melding als
bedoeld in artikel 8.41,
eerste lid, van de Wet
milieubeheer was gedaan.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.115, eerste
lid

2.3.6.1.3, eerste lid

(geur: waarden Het oprichten, uitbreiden, of landbouwhuisdieren
met
wijzigen van een
dierenverblijf met dieren met geuremissiefactor)
Met het oog op het
geuremissiefactor is
voorkomen of het tot
verboden, indien de
een aanvaardbaar
geurbelasting die de
niveau beperken van
inrichting vanwege
dierenverblijven waar dieren geurhinder is de geur
door het houden van
met geuremissiefactor
landbouwhuisdieren met
worden gehouden
geuremissiefactor op
veroorzaakt, op
een geurgevoelig object,
geurgevoelige objecten die
niet hoger dan de
zijn gelegen in de gebieden,
bedoeld in tabel 3.115, na de waarde, bedoeld in tabel
2.3.6.1.3. * Zie tabel
oprichting, uitbreiding of
wijziging meer bedraagt dan
de in die tabel aangegeven
waarden.
* Zie tabel

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.115, tweede lid, onder a 2.3.6.1.5, eerste lid
Het eerste lid is niet van
toepassing:
a. indien het geurgevoelig
object een object als bedoeld
in artikel 3.116, eerste lid,
onderdelen a, b of c, of
tweede lid, is;

(geur: afstanden landbouwhuisdieren
met
geuremissiefactor –
ruimte-voorruimtewoning)
1. In afwijking van
artikel 2.3.6.1.3, eerste
lid, is de afstand op een
geurgevoelig object
door het houden van
landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor niet
kleiner dan de afstand,
bedoeld in tabel
2.3.6.1.5 voor de
volgende geurgevoelige
objecten:
a. een geurgevoelig
object met een
woonfunctie dat op of
na 19 maart 2000 is
gebouwd:
1°. op een locatie die op
dat tijdstip werd
gebruikt voor het
houden van
landbouwhuisdieren in
dierenverblijven;
2°. in samenhang met
het geheel of
gedeeltelijk buiten
werking stellen van de
dierenverblijven; en
3°. in samenhang met
de sloop van de
bedrijfsgebouwen die
onderdeel hebben
uitgemaakt van de

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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gebouwen voor het
houden van
landbouwhuisdieren of
voor functioneel
ondersteunende
activiteiten; of
b. een geurgevoelig
object dat voor 19
maart 2000 al aanwezig
was op een locatie als
bedoeld onder a.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.115, tweede lid, onder b 2.3.6.1.3a, tweede lid
op de uitbreiding van een
dierenverblijf
indien
een
geurbelastingreducerende
maatregel wordt toegepast en
de totale geurbelasting na de
uitbreiding
niet
meer
bedraagt dan het gemiddelde
van de bij de betreffende
situatie behorende waarde uit
tabel
3.115
en
de
geurbelasting die de inrichting
voorafgaand
aan
het
toepassen van de maatregel
veroorzaakte, of

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

In de gevallen, bedoeld in
het eerste lid, is
uitbreiding van een
dierenverblijf of het
aantal dieren met
geuremissiefactor alleen
toegestaan als:
a. een
geurbelastingreducerende
maatregel wordt
toegepast; en
b. de totale geur na
uitbreiding niet meer
bedraagt dan het
gemiddelde van de in het
eerste of tweede lid
opgenomen waarde en de
geur die de activiteit
onmiddellijk voorafgaand
aan het toepassen van de
maatregel rechtmatig
mocht veroorzaken.

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Toelichting

Aspect

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.115, tweede lid, onder c 2.3.6.1.3a, eerste lid
indien bij de oprichting,
uitbreiding of wijziging van
een
dierenverblijf
de
geurbelasting die de inrichting
op enig geurgevoelig object
veroorzaakt, niet toeneemt en
het
aantal
dieren
per
diercategorie
met
geuremissiefactor binnen de
inrichting niet toeneemt.

Artikel 2.3.6.1.3, eerste
en tweede lid, zijn niet
van toepassing als voor
de inwerkingtreding van
de Omgevingswet de
geur op een locatie
rechtmatig meer
bedraagt dan de in tabel
2.3.6.1.3 opgenomen
waarden of de in een
verordening op grond van
artikel 6 van de Wet
geurhinder en
veehouderij opgenomen
waarden, zolang op die
locatie de geur op een
geurgevoelig object door
het houden van
landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor niet
toeneemt en het aantal
dieren met
geuremissiefactor per
diercategorie niet
toeneemt.

3.116, eerste lid, onder a en
b

2.3.6.1.4, eerste lid

(geur: afstanden landbouwhuisdieren met
Het oprichten, uitbreiden of
geuremissiefactor –
wijzigen van een
dierenverblijf met dieren met geurgevoelig object met
functionele binding of
geuremissiefactor vindt niet
geen functionele binding
plaats, indien na de
meer op of na 19 maart
oprichting, uitbreiding of
2000)
wijziging de afstand tussen
1. In afwijking van artikel
het dierenverblijf en:
2.3.6.1.3, eerste lid, is de
a. een geurgevoelig object
afstand op een
dat deel uitmaakt van een
geurgevoelig object door
andere veehouderij;
het houden van

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

b. een geurgevoelig object
dat op of na 19 maart 2000
heeft opgehouden deel uit te
maken van een andere
veehouderij

landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor niet
kleiner dan de afstand,
bedoeld in tabel 2.3.6.1.4
voor de volgende
geurgevoelige objecten:
a. een geurgevoelig
object dat een
functionele binding heeft
met een dierenverblijf in
de directe omgeving
daarvan; of
b. een geurgevoelig
object dat op of na 19
maart 2000 heeft
opgehouden een
functionele binding te
hebben met een
dierenverblijf in de
directe omgeving
daarvan.

3.116, eerste lid, onder c

2.3.6.1.5, eerste lid

c. een woning die op of na 19
maart 2000 is gebouwd:
1°. op een kavel die op dat
tijdstip in gebruik was als
veehouderij;
2°. in samenhang met het
geheel of gedeeltelijk buiten
werking stellen van de
veehouderij, en
3°. in samenhang met de
sloop van de
bedrijfsgebouwen die
onderdeel hebben uitgemaakt
van de veehouderij: minder
dan 100 meter bedraagt,
indien het object, bedoeld in
onderdeel a, b of c, binnen

In afwijking van artikel
2.3.6.1.3, eerste lid, is de
afstand op een
geurgevoelig object door
het houden van
landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor niet
kleiner dan de afstand,
bedoeld in tabel 2.3.6.1.5
voor de volgende
geurgevoelige objecten:
a. een geurgevoelig
object met een
woonfunctie dat op of na
19 maart 2000 is
gebouwd:
1°. op een locatie die op
dat tijdstip werd gebruikt

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

de bebouwde kom is gelegen,
of
minder dan 50 meter
bedraagt, indien het object,
bedoeld in onderdeel a, b of
c, buiten de bebouwde kom
is gelegen.

voor het houden van
landbouwhuisdieren in
dierenverblijven;
2°. in samenhang met
het geheel of gedeeltelijk
buiten werking stellen
van de dierenverblijven;
en
3°. in samenhang met de
sloop van de
bedrijfsgebouwen die
onderdeel hebben
uitgemaakt van de
gebouwen voor het
houden van
landbouwhuisdieren of
voor functioneel
ondersteunende
activiteiten; of
b. een geurgevoelig
object dat voor 19 maart
2000 al aanwezig was op
een locatie als bedoeld
onder a.

3.116, tweede
lid

2.3.6.1.5, eerste lid

Het eerste lid is van
overeenkomstige toepassing
op een geurgevoelig object
dat op de kavel, bedoeld in
onderdeel c van dat lid,
aanwezig is.

(geur: afstanden landbouwhuisdieren
met geuremissiefactor
–ruimte-voorruimtewoning)
1. In afwijking van artikel
2.3.6.1.3, eerste lid, is de
afstand op een
geurgevoelig object door
het houden van
landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor niet
kleiner dan de afstand,
bedoeld in tabel 2.3.6.1.5

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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voor de volgende
geurgevoelige objecten:
a. een geurgevoelig
object met een
woonfunctie dat op of na
19 maart 2000 is
gebouwd:
1°. op een locatie die op
dat tijdstip werd gebruikt
voor het houden van
landbouwhuisdieren in
dierenverblijven;
2°. in samenhang met
het geheel of gedeeltelijk
buiten werking stellen
van de dierenverblijven;
en
3°. in samenhang met de
sloop van de
bedrijfsgebouwen die
onderdeel hebben
uitgemaakt van de
gebouwen voor het
houden van
landbouwhuisdieren of
voor functioneel
ondersteunende
activiteiten; of
b. een geurgevoelig
object dat voor 19 maart
2000 al aanwezig was op
een locatie als bedoeld
onder a.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.116, derde lid
Het eerste lid is niet van
toepassing indien de
geurbelasting op het object,
bedoeld in de onderdelen a, b
of c van dat lid, lager is dan
de waarde die volgens artikel

O.3.2.2.6, vierde lid en
O.3.2.2.7, vierde lid

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur
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3.115, eerste lid, geldt voor
het gebied waarin dat object
ligt.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

3.116, vierde
lid

2.3.6.1.4a en
2.3.6.1.5a

Het eerste lid is eveneens
niet van toepassing als bij de
oprichting, uitbreiding of
wijziging van een
dierenverblijf de
geurbelasting op een
geurgevoelig object niet
toeneemt, het aantal dieren
per diercategorie met
geuremissiefactor binnen de
inrichting niet toeneemt en
de afstand van het
dierenverblijf tot een
geurgevoelig object niet
afneemt.

Artikel 2.3.6.1.4a (geur:
afstanden landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor –
geurgevoelig gebouw met
functionele binding of
geen functionele binding
meer op of na 19 maart
2000 - bestaande
situaties)

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Artikel 2.3.6.1.4 is niet van
toepassing als op een
locatie waarop, voor de
inwerkingtreding van de
Omgevingswet rechtmatig
niet wordt voldaan aan de
afstand, bedoeld in artikel
2.3.6.1.4, eerste of tweede
lid, en aan de waarde,
bedoeld in artikel
2.3.6.1.3, eerste of tweede
lid. In dat geval mag:

a. de waarde van de geur
op een geurgevoelige
objecten niet toenemen;
b. het aantal
landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor per
diercategorie op die
locatie niet toenemen; en
c. de afstand tot een
geurgevoelig object niet
afnemen.
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Artikel 2.3.6.1.5a (geur:
afstanden landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor –
ruimte-voorruimtewoning –
bestaande situaties)
Artikel 2.3.6.1.5 is niet van
toepassing op een locatie
waarop, voor de
inwerkingtreding van de
Omgevingswet rechtmatig
niet wordt voldaan aan de
afstand, bedoeld in artikel
2.3.6.1.5, eerste of tweede
lid, en de waarde, bedoeld
in artikel 2.3.6.1.3, eerste
of tweede lid. In dat geval
mag:

a. de waarde van de geur
op een geurgevoelige
objecten niet toenemen;
b. het aantal
landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor per
diercategorie op die
locatie niet toenemen; en
c. de afstand tot een
geurgevoelig object niet
afnemen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.117, eerste
lid
Het oprichten, uitbreiden of
wijzigen van een
dierenverblijf met dieren
zonder geuremissiefactor
vindt niet plaats, indien de
afstand tussen enig binnen
de inrichting gelegen
dierenverblijf waar dieren
zonder geuremissiefactor

2.3.6.1.6, eerste lid (geur:
afstanden - paarden en
pony’s die gehouden
worden voor het berijden
en landbouwhuisdieren
zonder geuremissiefactor,
met uitzondering van
fokteven van nertsen )
Met het oog op het
voorkomen of het tot een
aanvaardbaar niveau

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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worden gehouden en een
geurgevoelig object, na de
oprichting, uitbreiding of
wijziging:
a. minder dan 100 meter
bedraagt, indien het
geurgevoelige object binnen
de bebouwde kom is gelegen,
of
b. minder dan 50 meter
bedraagt, indien het
geurgevoelige object buiten
de bebouwde kom is gelegen.

beperken van geurhinder
is de afstand voor geur
door het houden van
paarden en pony’s die 75
gehouden worden voor
het berijden en
landbouwhuisdieren
zonder geuremissiefactor,
met uitzondering van
fokteven van nertsenn,
niet kleiner dan de
afstand, bedoeld in tabel
2.3.6.1.6.
* Zie tabel

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.117, tweede
lid

2.3.6.1.6a

Het eerste lid is niet van
toepassing als bij de
oprichting, uitbreiding of
wijziging van een
dierenverblijf het aantal
dieren per diercategorie
zonder geuremissiefactor
binnen de inrichting niet
toeneemt en de afstand van
het dierenverblijf tot een
geurgevoelig object niet
afneemt, indien die kleiner is
dan de afstand, bedoeld in
het eerste lid.

(geur: afstanden paarden en pony’s die
gehouden worden voor
het berijden en
landbouwhuisdieren
zonder
geuremissiefactor, met
uitzondering van
fokteven van nertsen –
bestaande situaties)
Artikel 2.3.6.1.6 is niet
van toepassing op een
locatie waarop, voor de
inwerkingtreding van de
Omgevingswet
rechtmatig niet wordt
voldaan aan de afstand,
bedoeld in artikel
2.3.6.1.6, eerste of
tweede lid. In dat geval

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Toelichting

Aspect

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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mag het aantal
landbouwhuisdieren per
diercategorie zonder
geuremissiefactor en het
aantal paarden en pony’s
die gehouden worden
voor het berijden, niet
toenemen en mag de
afstand tot een
geurgevoelig object, niet
afnemen.
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.118, eerste
lid

2.3.6.1.3, tweede lid,
2.3.6.1.4, tweede lid,
De artikelen 3.115 tot en met 2.3.6.1.5, tweede lid
3.117 zijn niet van
en 2.3.6.1.6 tweede
toepassing, voor zover bij
lid
verordening op grond van
2.3.6.1.3, tweede lid
artikel 6 van de Wet
geurhinder en veehouderij
andere waarden of afstanden
zijn vastgesteld. In dat geval
vindt het oprichten,
uitbreiden of wijzigen van
een dierenverblijf niet plaats,
indien na die oprichting,
uitbreiding of wijziging de
geurbelasting die de
inrichting vanwege
dierenverblijven waar dieren
met geuremissiefactor
worden gehouden
veroorzaakt op geurgevoelige
objecten, groter is dan de in
de verordening vastgestelde
belasting dan wel, indien
binnen de inrichting de
afstand tussen enig
dierenverblijf waar dieren
zonder geuremissiefactor
worden gehouden en een
geurgevoelig object kleiner is
dan in de verordening
vastgestelde afstand.

In afwijking van artikel
2.3.6.1.2 geldt de
afstand, bedoeld in het
eerste lid, vanaf de gevel
van een dierenverblijf.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.6.1.4, tweede lid
(geur: afstanden landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor –
geurgevoelig object met
functionele binding of
geen functionele binding
meer op of na 19 maart
2000)
Het eerste lid is niet van
toepassing als bij
verordening op grond van
artikel 6 van de Wet
geurhinder en
veehouderij andere
afstanden zijn
vastgesteld. In dat geval
gelden de in de
verordening opgenomen
afstanden tussen het
houden van
landbouwhuisdieren per
diercategorie met
geuremissiefactor en een
geurgevoelig object.
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2.3.6.1.5, tweede lid
Het eerste lid is niet van
toepassing als bij
verordening op grond van
artikel 6 van de Wet
geurhinder en veehouderij
andere afstanden zijn
vastgesteld. In dat geval
gelden de in de
verordening opgenomen
afstanden tussen het
houden van
landbouwhuisdieren per
diercategorie met
geuremissiefactor en een
geurgevoelig object als
bedoeld in het eerste lid.
2.3.6.1.6 tweede
Lid
Het eerste lid is niet van
toepassing als bij
verordening op grond van
artikel 6 van de Wet
geurhinder en
veehouderij andere
afstanden zijn
vastgesteld. In dat geval
gelden de in de
verordening opgenomen
afstanden tussen het
houden van paarden en
pony’s die gehouden
worden voor het berijden
en landbouwhuisdieren
187

zonder geuremissiefactor,
met uitzondering van
fokteven van nertsen en
een geurgevoelig object.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.118, tweede
lid

2.3.6.1.3a, tweede lid

In de gevallen,
bedoeld in het eerste
Artikel 3.115, tweede lid,
lid, is uitbreiding van
onderdeel b, is van
overeenkomstige toepassing, een dierenverblijf of
het aantal dieren met
met dien verstande dat de
geuremissiefactor
totale geurbelasting na de
alleen toegestaan als:
uitbreiding niet meer
bedraagt dan het gemiddelde a. een
geurbelastingreducerende
van de in de verordening
maatregel wordt
vastgelegde waarde en de
toegepast; en
geurbelasting die de
b. de totale geur na
inrichting voorafgaand aan
uitbreiding niet meer
het toepassen van de
bedraagt dan het
maatregel veroorzaakte.
gemiddelde van de in het
eerste of tweede lid
opgenomen waarde en de
geur die de activiteit
onmiddellijk voorafgaand
aan het toepassen van de
maatregel rechtmatig
mocht veroorzaken.

3.118, derde lid
De tweede volzin van het
eerste lid is niet van
toepassing op het oprichten,
uitbreiden of wijzigen van
een dierenverblijf, indien
voorafgaand aan het tijdstip
waarop een

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

valt onder algemeen overgangsrecht

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt,
uitgewerkt
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aanhoudingsbesluit als
bedoeld in artikel 7 van de
Wet geurhinder en
veehouderij is genomen, of
indien een dergelijk
aanhoudingsbesluit niet is
genomen, voor het tijdstip
dat een verordening als
bedoeld in artikel 6 van die
wet is vastgesteld, een
vergunning op grond van
artikel 2.1, eerste lid,
onderdeel e, van de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht voor die
oprichting of uitbreiding
onherroepelijk is geworden.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.118, vierde lid, onder a
De tweede volzin van het
eerste lid is niet van
toepassing op het oprichten,
uitbreiden of wijzigen van
een dierenverblijf, indien:

2.3.6.1.3a, eerste lid

Artikel 2.3.6.1.3, eerste
en tweede lid, zijn niet
van toepassing als voor
de inwerkingtreding van
de Omgevingswet de
geur op een locatie
a. bij een dierenverblijf als rechtmatig meer
bedoeld in artikel 3.115 de
bedraagt dan de in tabel
geurbelasting die de
2.3.6.1.3 opgenomen
inrichting op enig
waarden of de in een
geurgevoelig object
verordening op grond van
veroorzaakt niet toeneemt en artikel 6 van de Wet
het aantal dieren per
geurhinder en
diercategorie met
veehouderij opgenomen
geuremissiefactor binnen de waarden, zolang op die
inrichting niet toeneemt;
locatie de geur op een
geurgevoelig object door
het houden van
landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor niet
toeneemt en het aantal
dieren met

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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geuremissiefactor per
diercategorie niet
toeneemt.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.118, vierde lid, onder b
bij een dierenverblijf als
bedoeld in artikel 3.116 de
geurbelasting die de
inrichting op enig
geurgevoelig object
veroorzaakt niet toeneemt en
het aantal dieren per
diercategorie met
geuremissiefactor binnen de
inrichting niet toeneemt en
de afstand tot een
geurgevoelig object niet
afneemt, indien die kleiner is
dan de afstand, bedoeld in
het eerste lid, of

2.3.6.1.4a, eerste lid en
2.3.6.1.5a, eerste lid

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

2.3.6.1.4a, eerste lid
Artikel 2.3.6.1.4 is niet
van toepassing als op een
locatie waarop, voor de
inwerkingtreding van de
Omgevingswet
rechtmatig niet wordt
voldaan aan de afstand,
bedoeld in artikel
2.3.6.1.4, eerste of
tweede lid, en aan de
waarde, bedoeld in artikel
2.3.6.1.3, eerste of
tweede lid. In dat geval
mag:
a. de waarde van de geur
op een geurgevoelige
objecten niet toenemen;
b. het aantal
landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor per
diercategorie op die
locatie niet toenemen; en
c. de afstand tot een
geurgevoelig object niet
afnemen.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.6.1.5a, eerste lid
Artikel 2.3.6.1.5 is niet
van toepassing op een
locatie waarop, voor de
inwerkingtreding van de
190

Omgevingswet
rechtmatig niet wordt
voldaan aan de afstand,
bedoeld in artikel
2.3.6.1.5, eerste of
tweede lid, en de waarde,
bedoeld in artikel
2.3.6.1.3, eerste of
tweede lid. In dat geval
mag:
a. de waarde van de geur
op een geurgevoelige
objecten niet toenemen;
b. het aantal
landbouwhuisdieren met
geuremissiefactor per
diercategorie op die
locatie niet toenemen; en
c. de afstand tot een
geurgevoelig object
niet afnemen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.118, vierde lid, onder c

2.3.6.1.6a, eerste lid

bij een dierenverblijf als
bedoeld in artikel 3.117 het
aantal dieren per
diercategorie zonder
geuremissiefactor binnen de
inrichting niet toeneemt en
de afstand tot een
geurgevoelig object niet
afneemt, indien die kleiner is
dan de afstand, bedoeld in
het eerste lid.

(geur: afstanden paarden en pony’s die
gehouden worden voor
het berijden en
landbouwhuisdieren
zonder
geuremissiefactor, met
uitzondering van
fokteven van nertsen –
bestaande situaties)
Artikel 2.3.6.1.6 is niet
van toepassing op een
locatie waarop, voor de
inwerkingtreding van de
Omgevingswet
rechtmatig niet wordt
voldaan aan de afstand,
bedoeld in artikel

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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2.3.6.1.6, eerste of
tweede lid. In dat geval
mag het aantal
landbouwhuisdieren per
diercategorie zonder
geuremissiefactor en het
aantal paarden en pony’s
die gehouden worden
voor het berijden, niet
toenemen en mag de
afstand tot een
geurgevoelig object, niet
afnemen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Onderwerp

3.119, eerste lid
Onverminderd de artikelen
3.115 tot en met 3.117 is het
oprichten, uitbreiden of
wijzigen van een
dierenverblijf verboden,
indien na de oprichting,
uitbreiding of wijziging de
afstand van de buitenzijde
van een dierenverblijf tot de
dichtstbijzijnde buitenzijde
van een geurgevoelig object:
a. minder dan 50 meter
bedraagt, indien het
geurgevoelig object binnen
de bebouwde kom is gelegen,
of
b. minder dan 25 meter
bedraagt, indien het
geurgevoelig object buiten de
bebouwde kom is gelegen.

Artikel huidige wet

2.3.6.1.10, eerste en
tweede lid

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL gevolgd.

Geur

Toelichting

Aspect

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

192

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.3.6.1.10a, eerste en
tweede lid
Het eerste lid is niet van
toepassing, indien de afstand (geur: afstand landbouwhuisdieren
van de buitenzijde van het
met
dierenverblijf tot de
geuremissiefactor,
dichtstbijzijnde buitenzijde
van een geurgevoelig object landbouwhuisdieren
zonder
niet afneemt, en
geuremissiefactor en
a. bij een dierenverblijf als
paarden en pony’s die
bedoeld in artikel 3.115 het
gehouden worden
aantal dieren per
voor het berijden –
diercategorie met
vanaf de gevel
geuremissiefactor niet
toeneemt en de geurbelasting dierenverblijf –
bestaande situaties)
die de inrichting op enig
1.Artikel 2.3.6.1.10,
geurgevoelig object
eerste lid, is niet van
veroorzaakt niet toeneemt;
toepassing op een
b. bij een dierenverblijf als
locatie waarop, voor de
bedoeld in artikel 3.116 het
inwerkingtreding van de
aantal dieren per
Omgevingswet,
diercategorie met
rechtmatig niet wordt
geuremissiefactor niet
voldaan aan de afstand,
toeneemt, de geurbelasting
bedoeld in artikel
die de inrichting op enig
2.3.6.1.10, eerste lid,
geurgevoelig object
veroorzaakt niet toeneemt en tussen het houden van
landbouwhuisdieren met
de afstand tot een
geuremissiefactor en een
geurgevoelig object niet
afneemt, indien die kleiner is geurgevoelig gebouw. In
dat geval mag die
dan de afstand, genoemd in
afstand niet afnemen en:
artikel 3.116, eerste lid, of
a. mag de waarde voor
c. bij een dierenverblijf als
geur door het houden
bedoeld in artikel 3.117 het
van landbouwhuisdieren
aantal dieren per
met geuremissiefactor
diercategorie zonder
op een geurgevoelig
geuremissiefactor niet
object niet toenemen en
toeneemt en de afstand tot
een geurgevoelig object niet het aantal
afneemt, indien die kleiner is landbouwhuisdieren per
diercategorie met

3.119, tweede lid

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

inhoudelijk verschil Wgv en
Activiteitenbesluit.
Activiteitenbesluit aanhouden.

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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dan de afstand, genoemd in
artikel 3.117, eerste lid.

geuremissiefactor niet
toenemen; of
b. mag de waarde voor
geur door het houden
van landbouwhuisdieren
met geuremissiefactor
op een geurgevoelig
object niet toenemen en
het aantal
landbouwhuisdieren per
diercategorie met
geuremissiefactor niet
toenemen en de afstand
vanaf het emissiepunt
van een dierenverblijf tot
een geurgevoelig object
niet afnemen, als die
kleiner is dan de
afstand, bedoeld in
artikel 2.3.6.1.8 of
2.3.6.1.9.
2. Artikel 2.3.6.1.10,
eerste lid, is niet van
toepassing op een
locatie waarop, voor de
inwerkingtreding van de
Omgevingswet,
rechtmatig niet wordt
voldaan aan de afstand,
bedoeld in artikel
2.3.6.1.10, eerste lid,
tussen het houden van
paarden en pony’s die
gehouden worden voor
het berijden en
landbouwhuisdieren
zonder
geuremissiefactor, en
een geurgevoelig object.
In dat geval mag de
afstand van de gevel van
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het dierenverblijf tot een
geurgevoelig object, niet
afnemen, mag op die
locatie het aantal
landbouwhuisdieren
zonder geuremissiefactor
en het aantal paarden en
pony’s die gehouden
worden voor het berijden
niet toenemen en mag
de afstand vanaf het
emissiepunt van een
dierenverblijf tot een
geurgevoelig object niet
afnemen, als die kleiner
is dan de afstand,
genoemd in artikel
2.3.6.1.6, eerste lid.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.119a
1 Totdat met betrekking tot
een inrichting die een
activiteit verricht als bedoeld
in artikel 3.111 een wijziging
waarop de artikelen 3.115 tot
en met 3.119 van toepassing
zijn, is gemeld, worden
binnen de inrichting niet
meer landbouwhuisdieren per
diercategorie gehouden, is de
geurbelasting niet groter en
is de afstand tot een
geurgevoelig object niet
kleiner dan:
a. op grond van een
vergunning als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, aanhef
en onder e, van de Wet
algemene bepalingen
omgevingsrecht mochten
worden gehouden, mocht

-

Geschrapt,
uitgewerkt

Geur
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worden veroorzaakt
onderscheidenlijk mocht
bedragen tot het tijdstip
waarop dit besluit op de
inrichting van toepassing
werd, of
b. op grond van de betrokken
algemene maatregel van
bestuur mochten worden
gehouden, mocht worden
veroorzaakt onderscheidenlijk
mocht bedragen, tot het van
toepassing worden van dit
besluit op de inrichting en
waarvan in geval van
oprichting of wijziging van de
inrichting een melding als
bedoeld in artikel 8.41,
eerste lid, van de Wet
milieubeheer is gedaan.
2 Het eerste lid is niet van
toepassing op de afstand tot
een geurgevoelig object
indien deze is afgenomen
anders dan door wijziging
van de inrichting.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.120
Het aantal aanwezige dieren
per diersoort wordt ten
minste een keer per maand
geregistreerd, waarbij de
perioden tussen de
registraties van een
vergelijkbare tijdsduur zijn.
De registraties zijn binnen de
inrichting aanwezig en
worden gedurende tien jaren
bewaard.

-

Geschrapt,
overig

geregeld in het Bal

Geur
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.121

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.127, eerste
lid
Bij het lozen van afvalwater
als gevolg van het reinigen
en ontsmetten van
dierenverblijven wordt ten
minste voldaan aan het
tweede en derde lid.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

-

Geschrapt,
overig

2.3.23.6, eerste lid

Overgenomen

De geurbelasting, bedoeld in
deze paragraaf, wordt
bepaald en de afstanden,
bedoeld in deze paragraaf,
worden gemeten op de wijze
die in de regeling op grond
van artikel 10 van de Wet
geurhinder en veehouderij is
vastgesteld.

3.127, tweede
lid
Bij het in het vuilwaterriool
lozen van afvalwater als
gevolg van het reinigen en
ontsmetten van
dierenverblijven, bedraagt

(water: lozingsroute)
Met het oog op het
doelmatig beheer van
afvalwater wordt te
lozen afvalwater
afkomstig van het
reinigen en ontsmetten
van dierenverblijven
waarin
landbouwhuisdieren
worden gehouden of
paarden of pony’s voor
het berijden, geloosd in
een vuilwaterriool als
meer dan 10 schapen, 5
paarden en pony’s, 10
geiten, 25 stuks
pluimvee, 25 konijnen of
10 overige
landbouwhuisdieren
worden gehouden.

meet- en rekenvoorschriften komen in Geur
omgevingsregeling. hiervoor bestaat ok
wettelijke basis

water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.23.7

Overgenomen

(water:
emissiegrenswaarden
lozing op een
vuilwaterriool)
Het in een vuilwaterriool
te lozen afvalwater

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

water
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het gehalte aan onopgeloste
stoffen niet meer dan 300
milligram per liter.

afkomstig van het
reinigen en ontsmetten
van dierenverblijven
bevat niet meer dan 300
milligram onopgeloste
stoffen per liter.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.127, derde lid

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht
Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.129

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.129c

2.3.6.2.5, eerste lid (geur:
exploiteren kleinschalige
monovergistingsinstallatie
- afstand)

Het te lozen afvalwater kan
op een doelmatige wijze
worden bemonsterd.

1 Bij het lozen van afvalwater
als gevolg van het wassen en
spoelen bij melkwinning
wordt ten minste voldaan aan
het tweede en derde lid.
2 Afvalwater afkomstig van
het wassen en spoelen van
melkwininstallaties wordt zo
veel mogelijk hergebruikt.
3 Het lozen van afvalwater op
of in de bodem is toegestaan,
indien het afvalwater
gelijkmatig wordt verspreid
over de onverharde bodem.

1 Deze paragraaf is van
toepassing op het vergisten
van dierlijke mest met een
verwerkingscapaciteit van
ten hoogste 25.000 kubieke
meter mest per jaar.

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

water

komt bij houden van
water
landbouwhuisdieren dat niet onder Bal
valt waarschijnlijk niet voor.

Schrappen of
behouden

Toelichting

Aspect

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

verwijzing naar milieubelastende
toepassingsbereik
activiteit Bal. Bkl verwijst ook naar die
omschrijving

Anders dan de
instructieregels in het
Besluit kwaliteit

198

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2 Onverminderd het eerste
lid is deze paragraaf
eveneens van toepassing op
het voor of na het vergisten,
bedoeld in het eerste lid:
a. biologisch behandelen van
dierlijke meststoffen;
b. opslaan van digestaat van
het vergisten van dierlijke
meststoffen, zolang dat nog
biologisch actief is;
c. opslaan, bewerken en
transporteren van
vergistinggas met een
capaciteit voor de opslag in
opslagtanks van ten hoogste
20.000 liter.

leefomgeving is deze
bepaling over het
exploiteren van een
mestvergistingsinstallatie
niet alleen van toepassing
bij een bedrijf voor
mestbehandeling.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

3.129g, eerste
lid

2.3.6.2.5, tweede lid

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Een voorziening voor het
biologisch behandelen van
dierlijke meststoffen voor of
na het vergisten ligt op een
afstand van ten minste 100
meter van een geurgevoelig
object dat binnen de
bebouwde kom is gelegen.

Deze afstanden komen
overeen met die in artikel
5.124, tweede lid, van het
Besluit kwaliteit
leefomgeving. Alleen
maakt het Besluit kwaliteit
leefomgeving onderscheid
tussen de afstand die
geldt voor een voorziening
voor het biologisch
behandelen van dierlijke
meststoffen voor of na het
vergisten, binnen de
bebouwingscontour en
buiten de
bebouwingscontour geur
in plaats van naar binnen
en buiten de bebouwde
kom. Voor een nadere
toelichting hierop wordt
kortheidshalve verwezen
naar de artikelsgewijze

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL
gevolgd

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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toelichting op artikel 5.93
Besluit kwaliteit
leefomgeving. Ook gelden
de afstanden van het
Besluit kwaliteit
leefomgeving op
geurgevoelige gebouwen
in plaats van op
geurgevoelige objecten.
Dit lid is een voortzetting
van de artikelen 3.129c
en 3.129g, eerste en
tweede lid, van het
voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer. Het
bepaalde in artikel
3.129g, derde lid, van dat
besluit is niet specifiek
overgenomen. Dat artikel
regelde dat bepaalde
gebruikseisen bij
maatwerkvoorschrift kon
worden vastgelegd. Dit
valt nu onder de
generieke
maatwerkmogelijkheid
van deze afdeling van het
omgevingsplan. Het
stellen van gebruiksregels
aanvullend op de
afstandseis kan nodig zijn
om te voldoen aan artikel
5.88 Besluit kwaliteit
leefomgeving, dat vereist
dat rekening gehouden
moet worden met de geur
door activiteiten. Hierbij
kan gedacht worden aan:
- de situering van de
voorziening;
200

- het gesloten uitvoeren
van de voorziening;
- de ligging en
afvoerhoogte van het
emissiepunt, indien
emissies worden
afgezogen;
- de toepassing van een
doelmatige
ontgeuringsinstallatie.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.129g, tweede
lid

2.3.6.2.5, tweede lid
Zie hierboven

Een voorziening voor het
biologisch behandelen van
dierlijke meststoffen voor of
na het vergisten ligt op een
afstand van ten minste 50
meter van een geurgevoelig
object dat buiten de
bebouwde kom is gelegen.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.129g, derde
lid
Het bevoegd gezag kan,
indien blijkt dat de
geurhinder als gevolg van
het biologisch behandelen
van dierlijke meststoffen
voor of na het vergisten een
aanvaardbaar niveau
overschrijdt, onverminderd
artikel 2.7a, bij
maatwerkvoorschrift eisen
stellen aan:
a. de situering van de
voorziening;
b. het gesloten uitvoeren van
de voorziening;

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

De vorm en volgorde van de
instructieregels van het BKL
gevolgd

geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
-

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk
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c. de ligging en afvoerhoogte
van het emissiepunt, indien
emissies worden afgezogen;
d. de toepassing van een
doelmatige
ontgeuringsinstallatie.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.130

2.3.13.1

Deze paragraaf is van
toepassing op het bereiden
van voedingsmiddelen met:
a. keukenapparatuur;
b. grootkeukenapparatuur;
c. één of meer bakkerijovens
die chargegewijs beladen
worden, of
d. één of meer bakkerijovens
die continu beladen worden
met een nominaal vermogen
van ten hoogste 400
kilowatt.

(toepassingsbereik)
Deze paragraaf is niet van
toepassing op de
voedingsmiddelenindustrie
als bedoeld in artikel
3.128 van het Besluit
activiteiten leefomgeving.
Het werkingsgebied van
dit artikel verschilt
enigszins van het
werkingsgebied van §
3.6.3 (industrieel
vervaardigen of bewerken
van voedingsmiddelen of
dranken) uit het
voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer. Daardoor
ontstaan mogelijk wat
verschuivingen in het
werkingsgebied van de
voorschriften ten opzichte
van de oude situatie. Zo is
de ondergrens van 400
kW uit het voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer veranderd in
130 kW omdat er in
artikel 3.128 van het
Besluit activiteiten
leefomgeving een
ondergrens van 130 kW
wordt gehanteerd.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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In gevallen waarin dit een
probleem oplevert kan dit
worden opgelost met
maatwerk.
Grootkeukenapparatuur is
apparatuur die wordt
gebruikt voor
professionele keukens in
de horeca en bij
instellingen. De
apparatuur die in
professionele keukens
wordt gebruikt, is een slag
groter dan huishoudelijke
apparatuur en wordt
gekocht bij
gespecialiseerde
leveranciers.
Grootkeukenapparatuur
komt zowel in elektrische
als gasgestookte
varianten voor. Het
maximale vermogen van
grootkeukenapparatuur is
ongeveer 80 kilowatt.
Zware
grootkeukenapparaten
zijn bijvoorbeeld
pastakokers voor een
mensa of instelling of de
bakwand van een
snackbar.
In § 3.6.1 van het
voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer werd ook het
koken met gewone
keukenapparatuur
gereguleerd. De
geurvoorschriften van de
Activiteitenregeling waren
203

echter niet van toepassing
op het koken met gewone
keukenapparatuur.
Daarom is er is voor
gekozen om in de
onderhavige regels het
werken met gewone
keukenapparatuur ook
niet te reguleren. De
specifieke zorgplicht is
voldoende.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.131, eerste
lid

Geschrapt,
overig

Water

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

Bij het in het vuilwaterriool
lozen van afvalwater
afkomstig van het bereiden
van voedingsmiddelen en
daarmee samenhangende
activiteiten wordt ten minste
voldaan aan het tweede tot
en met het vijfde lid.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.131, tweede
lid
Indien niet in een
vuilwaterriool geloosd kan
worden, is lozen anders dan
in een vuilwaterriool
toegestaan, indien het
afvalwater gezamenlijk met
huishoudelijk afvalwater
wordt geloosd en de
voorzieningen voor het
zuiveren van huishoudelijk
afvalwater zijn berekend op
het zuiveren van het

2.3.13.3, eerste lid (water)
Met het oog op het
doelmatig beheer van
afvalwater wordt het te
lozen afvalwater
afkomstig van het
bereiden van
voedingsmiddelen geloosd
in een vuilwaterriool.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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afvalwater afkomstig van het
bereiden van
voedingsmiddelen en
daarmee samenhangende
activiteiten.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.131, derde lid

2.3.13.3, derde lid

Overgenomen

Afvalwater dat afvalstoffen
bevat, die door versnijdende
of vermalende apparatuur
zijn versneden of vermalen,
wordt niet geloosd.

Afvalwater dat
afvalstoffen bevat, die
door versnijdende of
vermalende apparatuur
zijn versneden of
vermalen, wordt niet
geloosd.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

3.131, vierde
lid

2.3.13.3, tweede lid

Als niet in een
Het vethoudende afvalwater vuilwaterriool kan worden
geloosd, kan het
wordt voorafgaand aan de
vermenging met ander niet- afvalwater op de bodem
vethoudend afvalwater geleid worden geloosd, als het
afvalwater gezamenlijk
door een vetafscheider en
met huishoudelijk
slibvangput die voldoen aan
en worden gebruikt conform afvalwater wordt geloosd
en de voorzieningen voor
NEN-EN 1825-1 en 2. In
afwijking van NEN-EN 1825-1 het zuiveren van
huishoudelijk afvalwater
en 2 kan met een lagere
frequentie van het ledigen en zijn berekend op het
reinigen dan daarin vermeld zuiveren van het
worden volstaan, indien een afvalwater afkomstig van
het bereiden van
lagere frequentie geen
nadelige gevolgen heeft voor voedingsmiddelen.
het doelmatig functioneren
van de afscheider.

3.131, vijfde lid
Bij maatwerkvoorschrift kan
het bevoegd gezag in
afwijking van het vierde lid,
het lozen zonder een
vetafscheider en slibvangput
toestaan, indien gelet op het

-

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Water
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vetgehalte in het te lozen
afvalwater in combinatie met
de hoeveelheid te lozen
afvalwater, het lozen geen
nadelige gevolgen heeft voor
de doelmatige werking van
de voorzieningen voor het
beheer van afvalwater.
Artikel 2.2, vierde lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.131, zesde lid

-

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Het vierde lid is niet van
toepassing indien voor het
tijdstip waarop dat artikel op
de inrichting van toepassing
werd een slibvangput en een
vetafscheider zijn geplaatst
die op de hoeveelheid
afvalwater is afgestemd.

3.132
Bij het bereiden van
voedingsmiddelen wordt ten
behoeve van het voorkomen
dan wel voor zover dat niet
mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau
beperken van geurhinder
voldaan aan de bij
ministeriële regeling gestelde
eisen.

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Toelichting

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Aspect

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
-

Geschrapt,
overig

slechts verwijzing naar
Activiteitenregeling

206

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.133

2.3.23.1

1 Deze paragraaf is van
toepassing op:
a. het slachten van ten
hoogste 10.000 kilogram
levend gewicht aan dieren
per week en het broeien,
koken of pekelen van daarbij
vrijkomende dierlijke
bijproducten;
b. het uitsnijden van vlees
van karkassen of
karkasdelen;
c. het uitsnijden van vis, of
d. het uitsnijden en pekelen
van organen.
2 Deze paragraaf is niet van
toepassing op een IPPCinstallatie.

(toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van
toepassing op het fokken,
houden of trainen van
meer dan 25 vogels of
meer dan 5 zoogdieren.
2. Deze paragraaf is niet
van toepassing op
milieubelastende
activiteiten als bedoeld in
artikel 3.200 van het
Besluit activiteiten
leefomgeving.

3.134

2.3.23.3

1 Het slachten van dieren en
het bewerken van dierlijke
bijproducten vindt inpandig
plaats.
2 Bij het in het vuilwaterriool
lozen van afvalwater
afkomstig van het bewerken
van dierlijke bijproducten of
het reinigen en desinfecteren
van ruimtes waar dieren zijn
geslacht, karkassen zijn
bewerkt, vlees is
uitgesneden van karkassen
of karkasdelen, vis is
uitgesneden, organen
worden verwerkt of dierlijke
bijproducten worden
bewerkt, wordt ten minste
voldaan aan het derde tot en
met zevende lid.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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3 Het afvalwater, bedoeld in
het tweede lid, wordt voor
vermenging met ander niet
vethoudend afvalwater geleid
door een vetafscheider en
slibvangput die voldoen aan
en worden gebruikt conform
NEN-EN 1825-1 en 2. In
afwijking van NEN-EN 18251 en 2 kan met een lagere
frequentie van het legen en
reinigen dan daar vermeld
worden volstaan indien dit
geen nadelige gevolgen heeft
voor het doelmatig
functioneren van de
afscheider.
4 Het afvalwater wordt
voorafgaand aan het lozen in
een vuilwaterriool niet
onderworpen aan een
biologische behandeling.
5 Het bevoegd gezag kan,
indien het belang van de
bescherming van het milieu
zich daartegen niet verzet,
bij maatwerkvoorschrift, in
afwijking van het vierde lid,
een biologische behandeling
toestaan voorafgaand aan
het lozen in een
vuilwaterriool.
6 Het derde lid is niet van
toepassing op een
slibvangput en een
vetafscheider die zijn
geplaatst binnen een
inrichting voorafgaand aan
het tijdstip waarop dat lid op
die inrichting van toepassing
werd.
208

7 Het derde lid is eveneens
niet van toepassing op een
flocculatie-afscheider die
binnen een inrichting is
geplaatst voorafgaand aan
het tijdstip waarop die leden
op die inrichting van
toepassing werden.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.135
1 Bij het broeien of koken
van dierlijke bijproducten
wordt ten behoeve van het
voorkomen dan wel, voor
zover dat niet mogelijk is,
het tot een aanvaardbaar
niveau beperken van
geurhinder voldaan aan de
bij ministeriële regeling
gestelde eisen.
2 Bij het pekelen wordt ten
behoeve van het realiseren
van een verwaarloosbaar
bodemrisico voldaan aan de
bij ministeriële regeling
gestelde eisen.
3 Bij het pekelen wordt:
a. ter bescherming van de
doelmatige werking van
voorzieningen voor het
beheer van afvalwater, of
b. ten behoeve van het
voorkomen dan wel, voor
zover dat niet mogelijk is,
het zoveel mogelijk beperken
van de verontreiniging van
een
oppervlaktewaterlichaam,
ten minste voldaan aan de
bij ministeriële regeling
gestelde eisen.

-

Geschrapt,
overig

slechts verwijzing naar
Activiteitenregeling
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.136

-

Geschrapt,
overig

slechts verwijzing naar
Activiteitenregeling

2.3.25.1, eerste lid

Overgenomen,
inhoudelijk
aangepast

aangesloten bij aanwijzing
milieubelastende activiteit Bal.
kleine verschillen met
toepassingsbereik
Activiteitenbesluit, maar te
complex om dit verschil in
bruidsschat te verwerken.

Bij het slachten van dieren
wordt:
a. ten behoeve van het
realiseren van een
verwaarloosbaar bodemrisico
voldaan aan de bij
ministeriële regeling gestelde
eisen, of
b. ten behoeve van het
voorkomen dan wel voor
zover dat niet mogelijk is het
tot een aanvaardbaar niveau
beperken van geurhinder ten
minste voldaan aan de bij
ministeriële regeling gestelde
eisen.

3.137, eerste
lid

(toepassingsbereik)
1.Deze paragraaf is van
1 Deze paragraaf is van
toepassing op de
toepassing op het
voedingsmiddelenindustrie,
vervaardigen of bewerken
bedoeld in artikel 3.128
van voedingsmiddelen of
van het Besluit activiteiten
dranken, voor zover daarbij
leefomgeving.
geen sprake is van:
a. het ambachtelijk bereiden 2.Deze paragraaf is niet
van toepassing op
van voedingsmiddelen of
vergunningplichtige
dranken;
gevallen als bedoeld in
b. het bereiden van
voedingsmiddelen of dranken artikel 3.129, eerste lid,
van het Besluit activiteiten
met:
leefomgeving.
1°. keukenapparatuur,
2°. grootkeukenapparatuur;
3°. een of meer
bakkerijovens die
chargegewijs beladen
worden, of
4°. één of meer
bakkerijovens die continu
beladen worden met een

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

toepassingsbereik
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nominaal vermogen van ten
hoogste 400 kilowatt;
c. het slachten van dieren en
het uitsnijden van vlees en
vis;
d. de extractie van
plantaardige oliën of
veredeling van vetten;
e. de productie van zetmeel
of suiker;
f. de productie van alcohol,
of
g. de productie van
voedingsmiddelen voor
landbouwhuisdieren.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.137, tweede
lid
Deze paragraaf is niet van
toepassing op een IPPCinstallatie.

2.3.25.1, tweede lid

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.140, eerste
lid

2.3.25.2

Een inrichting voor het
vervaardigen of bewerken
van voedingsmiddelen of
dranken wordt uitsluitend
opgericht of uitgebreid in
capaciteit voor dat
vervaardigen of bewerken
indien nieuwe geurhinder ter
plaatse van geurgevoelige

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

Deze paragraaf is niet van
toepassing op
vergunningplichtige
gevallen als bedoeld in
artikel 3.129, eerste lid,
van het Besluit activiteiten
leefomgeving.

toepassingsbereik

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Toelichting

Aspect

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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objecten door die oprichting
of uitbreiding wordt
voorkomen. De eerste volzin
is eveneens van toepassing
op het wijzigen van de
inrichting, indien die wijziging
leidt tot een grotere of
andere geurbelasting ter
plaatse van een of meer
geurgevoelige objecten.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.140, tweede
lid
Het bevoegd gezag kan in
afwijking van het eerste lid
bij maatwerkvoorschrift een
bepaalde mate van nieuwe
geurhinder ter plaatse van
geurgevoelige objecten
toestaan, indien het belang
van de bescherming van het
milieu zich daartegen niet
verzet. Bij het opstellen van
het maatwerkvoorschrift is
artikel 2.7a van
overeenkomstige toepassing
en houdt het bevoegd gezag
rekening met vastgesteld
lokaal beleid ten aanzien van
geurhinder.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.140, derde lid
Het bevoegd gezag kan,
indien blijkt dat ten gevolge
van het vervaardigen of
bewerken van
voedingsmiddelen of dranken
de geurhinder ter plaatse van
een of meer geurgevoelige
objecten een aanvaardbaar
niveau overschrijdt,

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

via maatwerk een (uitbreiding) van de Geur
activiteit toestaan

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

via maatwerk maatregelen stellen aan Geur
de activiteit
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onverminderd artikel 2.7a bij
maatwerkvoorschrift bepalen
dat een bepaalde
geurbelasting ter plaatse van
geurgevoelige objecten niet
wordt overschreden, dan wel
dat technische voorzieningen
in de inrichting worden
aangebracht of gedragsregels
in de inrichting in acht
worden genomen om de
geurhinder tot een
aanvaardbaar niveau te
beperken.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.145

2.3.14.1 (bodem)

Deze paragraaf is van
toepassing op het door
schutterijen of
schuttersgilden schieten met
buksen of geweren vanaf een
vaste standplaats op een
stilstaand doel in de
buitenlucht.

Deze artikelen zijn gelijk
aan de artikelen uit
paragraaf 5.4.2 van het
Besluit activiteiten
leefomgeving. Zie de
toelichtingen bij deze
artikelen.

3.147

2.3.15.1

Deze paragraaf is van
toepassing op het bieden van
gelegenheid voor het
beoefenen van sport in de
buitenlucht waarbij
terreinverlichting wordt
toegepast.

(toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van
toepassing op het bieden
van gelegenheid voor het
beoefenen van sport in de
buitenlucht waarbij
terreinverlichting wordt
toegepast.

3.148

22.239

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

toepassingsbereik

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Licht

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Overgenomen

Licht

1 De verlichting bij een
gelegenheid voor
sportbeoefening in de
buitenlucht is uitgeschakeld:
a. tussen 23.00 uur en 07.00
uur, en
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b. indien er geen sport wordt
beoefend noch onderhoud
plaatsvindt.
2 Het eerste lid is niet van
toepassing op dagen of
dagdelen in verband met:
a. de viering van festiviteiten
die bij of krachtens een
gemeentelijke verordening
zijn aangewezen, in de
gebieden in de gemeente
waarvoor de verordening
geldt;
b. de viering van andere
festiviteiten die plaatsvinden
in de inrichting, waarbij het
aantal bij of krachtens een
gemeentelijke verordening
aan te wijzen dagen of
dagdelen niet meer mag
bedragen dan twaalf per
kalenderjaar, of
c. door het bevoegd gezag
aangewezen activiteiten in
een inrichting, anders dan
festiviteiten als bedoeld in
onderdeel b, waarbij het
aantal aan te wijzen dagen of
dagdelen gebaseerd op dit
artikel tezamen niet meer
bedraagt dan twaalf dagen
per kalenderjaar.
3 Een festiviteit of
activiteit als bedoeld in het
tweede lid die maximaal een
etmaal duurt, maar die zowel
voor als na 00.00 uur
plaatsvindt, wordt hierbij
beschouwd als
plaatshebbende op één dag.
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.149

2.3.16.1

Deze paragraaf is van
toepassing op het lozen van
spuiwater uit recreatieve
visvijvers.

(toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van
toepassing op het
exploiteren van een
recreatieve visvijver.

3.150

2.3.16.3

1 Het lozen van spuiwater uit
recreatieve visvijvers in een
oppervlaktewaterlichaam, op
of in de bodem of in een
voorziening voor de
inzameling en het transport
van afvalwater, niet zijnde
een vuilwaterriool, is
toegestaan.
2 Het lozen van spuiwater uit
recreatieve visvijvers in een
vuilwaterriool is verboden.

(water: lozingsroute)
Met het oog op het
doelmatig beheer van
afvalwater wordt te lozen
spuiwater uit recreatieve
visvijvers geloosd op of in
de bodem of in een
voorziening voor de
inzameling en het
transport van afvalwater,
dat geen vuilwaterriool is.

3.151

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

1 Bij het lozen van
gewasbeschermingsmiddelen
in een
oppervlaktewaterlichaam ten
gevolge van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen
op een sport- of
recreatieterrein in de
nabijheid van een

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.17.1

Deze paragraaf is van
toepassing op het gebruiken
van
gewasbeschermingsmiddelen
op sport- of
recreatieterreinen.

3.152

Water

2.17.1

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
* Dit is voor het
Waterschap
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

Water

* Dit is voor het
Waterschap
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oppervlaktewaterlichaam
wordt ten minste voldaan aan
het tweede tot en met het
derde lid.
2 Binnen een afstand van een
meter vanaf de insteek van
een oppervlaktewaterlichaam
worden
gewasbeschermingsmiddelen
niet gebruikt met apparatuur
die bestemd is voor het
druppelsgewijs gebruiken van
gewasbeschermingsmiddelen,
met uitzondering van
pleksgewijze
onkruidbestrijding met een
afgeschermde spuitdop.
3 Binnen een afstand van 14
meter vanaf de insteek van
een
oppervlaktewaterlichaam:
a. worden
gewasbeschermingsmiddelen
slechts gebruikt met
mechanisch voortbewogen
apparatuur, indien deze
uitsluitend is voorzien van
driftarme doppen, en zodanig
is ingesteld dat de
spuitdoppen zich niet hoger
dan 50 cm boven de grond
bevinden;
b. wordt geen gebruik
gemaakt van een spuitgeweer
dat is voorzien van een
werveldop of dat gebruik
maakt van een werkdruk van
5 bar of hoger;
c. worden geen
gewasbeschermingsmiddelen
gebruikt bij een windsnelheid
216

van meer dan 5 meter per
seconde gemeten op twee
meter boven het
grondoppervlak.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.157

2.3.4.24

Deze paragraaf is van
toepassing op het schieten
op:
a. een buitenschietbaan die
wordt gebruikt door de
Nederlandse of een
bondgenootschappelijke
krijgsmacht waar minder dan
3 miljoen schoten per jaar
worden afgevuurd;
b. een buitenschietbaan, niet
zijnde een buitenschietbaan
als bedoeld onder a, met
beperkte onveilige zone;
c. een kleiduivenbaan.

(buitenschietbanen:
algemene geluidparagraaf
niet van toepassing)
De artikelen 2.3.4.8 tot en
met 2.3.4.18 zijn niet van
toepassing op het
exploiteren van een
activiteit, bedoeld in
artikel 2.3.4.23.

3.159

2.3.4.25

De artikelen 2.17 tot en met
2.22 zijn niet van toepassing
op een buitenschietbaan.

(geluid: waarden
buitenschietbanen)
Met het oog op het
voorkomen of het tot een
aanvaardbaar niveau
beperken van geluidhinder
is het geluid door een
activiteit, bedoeld in
artikel 2.3.4.23 op een
geluidgevoelig gebouw,
ten hoogste 50 dB Bs,dan.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden
Behouden

Toelichting

Aspect

toepassingsbereik

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Behouden

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.160, eerste
lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.160, tweede
lid

Geluid

(gegevens en bescheiden:
Een buitenschietbaan voldoet buitenschietbanen)
1. Degene die de activiteit
ten behoeve van het
verricht registreert de
voorkomen dan wel voor
zover dat niet mogelijk is het volgende gegevens:
tot een aanvaardbaar niveau a. dagelijks het aantal
schoten of ontploffingen
beperken van geluidhinder
aan de norm van ten hoogste per wapentype, per dag-,
avond- en nachtperiode,
50 dB Bs,dan op de gevel van
per baan; en
gevoelige gebouwen en bij
b. voor de duur van de
gevoelige terreinen op de
handhavingsmeting,
grens van het terrein.
bedoeld in xxx, verwijzing
naar Omgevingsregeling,
de op dat tijdstip
gebruikte wapens en
verschoten munitie.
2. De gegevens, bedoeld
in het eerste lid, worden
gedurende vijf
kalenderjaren na
dagtekening bewaard en
ter inzage gehouden.

In afwijking van het eerste lid
kan het bevoegd gezag in
verband met nationale of
operationele belangen, of
indien bijzondere lokale
omstandigheden daartoe
aanleiding geven, bij
maatwerkvoorschrift normen
met een andere waarde
vaststellen, echter niet hoger
dan 55 dB Bs,dan.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

2.3.4.26

3.160, derde lid
De geluidvoorschriften in een

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geluid

Geschrapt,
uitgewerkt

Geluid
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omgevingsvergunning op
grond van artikel 2.1, eerste
lid, aanhef en onder e, van
de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, voor een
inrichting waarvan een
buitenschietbaan deel
uitmaakt, die in werking en
onherroepelijk was tot het
tijdstip van het in werking
treden van het eerste lid,
blijven van toepassing
gedurende ten hoogste vijf
jaar na dat tijdstip dan wel
tot het tijdstip waarop het
gebruik, het wapentype of de
constructie van de
buitenschietbaan wordt
gewijzigd dan wel tot het
tijdstip waarop een
maatwerkvoorschrift als
bedoeld in het tweede lid,
wordt opgelegd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

3.161

Geschrapt,
overig

1 De berekening van de
geluidbelasting wordt
uitgevoerd overeenkomstig
de bij ministeriële regeling
gestelde eisen.
2 De drijver van de inrichting
registreert de bij ministeriële
regeling te bepalen gegevens
welke gedurende vijf
kalenderjaren na dagtekening
worden bewaard en ter
inzage gehouden.

3.168

2.3.23.1

1 Deze paragraaf is van
toepassing op het fokken,
houden of trainen van meer

(toepassingsbereik)
1. Deze paragraaf is van
toepassing op het fokken,

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

meet- en rekenmethoden in
ministeriele regeling

Geluid

Bodem/geur

219

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

dan 25 vogels of meer dan 5
zoogdieren.
2 Deze paragraaf is niet van
toepassing op het houden
van landbouwhuisdieren.

houden of trainen van
meer dan 25 vogels of
meer dan 5 zoogdieren.
2. Deze paragraaf is niet
van toepassing op
milieubelastende
activiteiten als bedoeld in
artikel 3.200 van het
Besluit activiteiten
leefomgeving.

3.169

-

Geschrapt,
overig

2.3.19.1

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Bij het fokken, houden of
trainen van vogels of
zoogdieren wordt ten
behoeve van:
a. het realiseren van een
verwaarloosbaar bodemrisico,
en
b. het voorkomen of voor
zover dat niet mogelijk is het
tot een aanvaardbaar niveau
beperken van de geurhinder,
ten minste voldaan aan de bij
ministeriële regeling gestelde
eisen.

4.88a

Deze paragraaf is van
(toepassingsbereik)
toepassing op het
Deze paragraaf is van
ontwikkelen of afdrukken van toepassing op het
fotografisch materiaal.
ontwikkelen en afdrukken
van fotografisch
materiaal. Dit is de
“ouderwetse”, chemische
manier van ontwikkelen
en afdrukken van
lichtgevoelige film.
Digitaal afdrukken, het
met onder andere inkjeten laserprinters afdrukken

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

slechts een verwijzing naar de
Activiteitenregeling

Bodem/geur

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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van digitale foto’s, is
specifiek uitgezonderd.

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

Activiteitenbesluit
milieubeheer

4.89, eerste lid
1 Bij het in het vuilwaterriool
lozen van afvalwater
afkomstig van het
ontwikkelen of afdrukken van
fotografisch materiaal wordt
ten minste voldaan aan het
tweede tot en met het vijfde
lid.
4.89, tweede
lid
Bij het ontwikkelen of
afdrukken van fotografisch
materiaal worden in goede
staat verkerende
afkwetsrollen gebruikt en een
doelmatige
zilverterugwininstallatie
toegepast.
4.89, derde lid
In afwijking van het tweede
lid behoeft geen
zilverterugwininstallatie te
worden toegepast indien per
jaar minder dan 700 liter aan
gebruiksklare fixeer wordt
gebruikt en in de inrichting
gedragsvoorschriften
aanwezig zijn en worden

-

Geschrapt,
uitgewerkt

Water

2.3.19.3, eerste lid (water)

Overgenomen

Water

1. Met het oog op het
doelmatig beheer van
afvalwater wordt te lozen
afvalwater afkomstig van
het ontwikkelen of
afdrukken van fotografisch
materiaal geloosd in een
vuilwaterriool.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

2.3.19.3, tweede lid

Overgenomen

2. Er worden in goede
staat verkerende
afkwetsrollen gebruikt en
er wordt een doelmatige
zilverterugwininstallatie
toegepast.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Water
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nageleefd gericht op de
beperking van de
zilveremissie.
Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenbesluit
milieubeheer

4.89, vierde lid
Het gehalte aan zilver in het
afvalwater afkomstig van het
ontwikkelen of afdrukken van
fotografisch materiaal bedraagt
in enig steekmonster minder dan
4 milligram per liter.

2.3.19.3, derde lid

Activiteitenbesluit
milieubeheer

4.89, vijfde lid
Het te lozen afvalwater kan op
een doelmatige wijze worden
bemonsterd.

-

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Activiteitenbesluit
milieubeheer

4.113c

2.3.10.1

Deze paragraaf is van
toepassing op het in werking
hebben van een acculader.

(toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van
toepassing op het met
een acculader laden
van een accu die
vloeibare
bodembedreigende
stoffen bevat.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

3. In afwijking van het
tweede lid hoeft geen
zilverterugwininstallatie
te worden toegepast als
per jaar minder dan
700 liter aan
gebruiksklare fixeer
wordt gebruikt en er
gedragsvoorschriften
zijn opgesteld en
worden nageleefd
gericht op het beperken
van de emissie van
zilver.

Artikel
Schrappen of
bruidsschat
behouden
waterschapsv.
Overgenomen

Toelichting

Aspect

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Water
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Activiteitenbesluit
milieubeheer

4.114

Activiteitenregeling

1.3

-

Geschrapt, overig slechts een verwijzing naar de
Activiteitenregeling

Bij het opladen van accu’s die
vloeibare bodembedreigende
stoffen bevatten wordt ten
behoeve van het realiseren van
een verwaarloosbaar
bodemrisico, voldaan aan de bij
ministeriële regeling te stellen
eisen.

bijlage II

Overgenomen

water

1 Als oppervlaktewaterlichamen
die met het oog op het lozen
geen bijzondere bescherming
behoeven als bedoeld in artikel
1.7, eerste lid, onderdeel b, van
het besluit, worden aangewezen
de in bijlage 2 opgenomen
oppervlaktewaterlichamen.
2 De in het eerste lid bedoelde
aanwijzing beperkt zich tot het
gedeelte van een
oppervlaktewaterlichaam dat
valt onder het beheer van de
beheerder die bij het
betreffende
oppervlaktewaterlichaam in de
bijlage vermeld staat.
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Activiteitenregeling

2.1 t.m. 2.6
2.1
1 Een binnen de inrichting als
bodembeschermende
voorziening toegepaste
vloeistofdichte vloer of
verharding of
geomembraanbaksysteem is
overeenkomstig het daartoe
krachtens het Besluit
bodemkwaliteit aangewezen
normdocument beoordeeld en
goedgekeurd door een
instelling, die daartoe beschikt
over een erkenning op grond
van dat besluit.
2 Het eerste lid is niet van
toepassing op een
vloeistofdichte vloer of
verharding die niet
inspecteerbaar is als bedoeld in
AS 6700. Een dergelijke
voorziening wordt eens per zes
jaar beoordeeld en goedgekeurd
overeenkomstig een door het
bevoegd gezag goedgekeurde
wijze. Het vijfde lid is daarop
van overeenkomstige
toepassing.
3 De eerste beoordeling en
goedkeuring vindt in afwijking
van het eerste lid, plaats binnen
zes jaar na aanleg, indien de
vloeistofdichte vloer of
verharding, bedoeld in het
eerste lid, is aangelegd
overeenkomstig het daartoe
krachtens het Besluit
bodemkwaliteit aangewezen
normdocument door een bedrijf
dat daartoe beschikt over een

2.3.10.3 t/m 2.3.10.5
2.3.10.1
(toepassingsbereik)
Deze paragraaf is van
toepassing op het met
een acculader laden van
een accu die vloeibare
bodembedreigende
stoffen bevat.
2.3.10.2 (gegevens en
bescheiden)
1. Ten minste vier
weken voor het begin
van een activiteit als
bedoeld in artikel
2.3.10.1 worden aan het
bevoegd gezag
gegevens en bescheiden
verstrekt over:
a. de aard en omvang
van de activiteit en de
aard en omvang van de
daarbij behorende
processen;
b. de indeling en
uitvoering van de locatie
waarop de activiteit
plaatsvindt, waarbij het
volgende wordt
aangegeven:
1°. de grenzen van het
terrein;

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

De bodemartikelen staan niet meer in
een aparte themaparagraaf, maar zijn
toegevoegd aan de
activiteitenparagrafen waarvoor ze
relevant zijn.

Bodem
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erkenning op grond van dat
besluit.
4 Een vloeistofdichte vloer of
verharding of een
geomembraanbaksysteem wordt
ten minste eens per zes jaar
beoordeeld en goedgekeurd
overeenkomstig het eerste lid.
5 Degene die de inrichting drijft
draagt zorg voor:
a. reparatie en regelmatig
onderhoud van de
vloeistofdichte vloer of
verharding en
geomembraanbaksysteem
overeenkomstig paragraaf 3.3
van deel 3 van de NRB, en
b. een jaarlijkse controle van de
bodembeschermende
voorziening overeenkomstig
bijlage 6 behorende bij AS
6700.
6 Een vloeistofdichte vloer of
verharding of een
geomembraanbaksysteem wordt
opnieuw beoordeeld en
goedgekeurd overeenkomstig
het eerste lid, indien de
reparatie, het regelmatig
onderhoud of de controle,
bedoeld in het vijfde lid, niet of
niet overeenkomstig dat lid is
uitgevoerd of indien een tijdens
een controle geconstateerd
gebrek niet is gerepareerd.
7 Het eerste lid is niet van
toepassing op een
geomembraanbaksysteem dat
voor 1 december 2001 is
aangelegd en voldoet aan de
volgende voorwaarden:

2°. de ligging en de
indeling van de
gebouwen;
3°. de functie van de te
onderscheiden ruimten
en de ligging van de
bedrijfsriolering; en
4°. de plaats van de
lozingspunten;
c. een situatieschets,
met een schaal van ten
minste 1:10.000 waarop
de ligging van de
activiteit ten opzichte
van de omgeving is
aangegeven en die is
voorzien van een
noordpijl; en
d. de verwachte datum
van het begin van de
activiteit.
2. Ten minste vier
weken voor de activiteit
wijzigt, worden de
gewijzigde gegevens
verstrekt aan het
bevoegd gezag.
2.3.10.3 (bodem:
bodembeschermende
voorziening)
Met het oog op het
voorkomen van
verontreiniging van de
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a. de toegepaste folie is
productbestendig, is gemaakt
van hoge dichtheid polyetheen
(HDPE) of folie van een
gelijkwaardige kwaliteit, heeft
een dikte van ten minste 1 mm
en is gecertificeerd op grond
van BRL K537;
b. voor het
geomembraanbaksysteem is
een legplan voorhanden met
een aanduiding van de lasnaden
en doorvoeren, een Rol Testdata
rapport, lasrapporten en een
lasproefrapport;
c. iedere zes maanden vindt een
visuele controle plaats van de
verharding die zich boven het
geomembraanbaksysteem
bevindt; bij constatering van
een morsing van een grote
hoeveelheid vloeibare
brandstoffen vindt binnen drie
maanden een bemonstering
plaats van de peilbuizen als
bedoeld in artikel 2.2, vierde lid.
2.2
1 Indien een
geomembraanbaksysteem als
bodembeschermende
voorziening is toegepast,
waarop op grond van artikel 6.2
het eerste lid van artikel 2.1
niet van toepassing is, worden
twee grondwaterpeilbuizen
geïnstalleerd overeenkomstig
paragraaf 1.3 van bijlage 3 van
deel 3 bij de NRB zodat
bodemverontreiniging door

bodem vindt het laden
van een accu plaats
boven een
aaneengesloten
bodemvoorziening.
2.3.10.4 (bodem:
logboek)
Er wordt een logboek
bijgehouden waarin de
volgende gegevens
worden opgenomen:
a. bevindingen van
controles van en
onderhoud aan de
bodembeschermende
voorziening; en
b. maatregelen die zijn
genomen na een
incident met
bodembedreigende
stoffen dat kan hebben
geleid tot een
verontreiniging van de
bodem.
2.3.10.5 (bodem:
bewaren certificaten)
De certificaten

en 2.3.14.4 t/m
2.3.14.11
2.3.14.3 (bodem en
externe veiligheid)
Met het oog op het
waarborgen van de
veiligheid en het
beperken van
verontreiniging van de
bodem vindt het
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vloeibare brandstoffen kan
worden gesignaleerd.
2 Indien stoffen als bedoeld in
artikel 3.29 van het besluit
worden opgeslagen in een
ondergrondse opslagtank of
betonnen constructie die geheel
of gedeeltelijk ondergronds ligt,
wordt per opslagtank of
constructie ten minste één
grondwaterpeilbuis geïnstalleerd
overeenkomstig paragraaf 1.3
van bijlage 3 bij deel 3 van de
NRB. Indien er meerdere
opslagtanks of constructies zijn,
wordt per groep van drie
opslagtanks of constructies, die
binnen tien meter van elkaar
zijn gelegen, ten minste één
grondwaterpeilbuis
geïnstalleerd.
3 Het tweede lid is niet van
toepassing op een ondergrondse
opslagtank, die:
a. dubbelwandig is uitgevoerd
met een systeem voor
lekdetectie in de wand, of
b. in een afgedekte betonnen
bak is geplaatst met een
systeem voor lekdetectie in
deze bak die zich onder de
opslagtank bevindt.
Het systeem voor lekdetectie
voldoet en wordt ten minste
eenmaal per jaar beoordeeld en
goedgekeurd overeenkomstig
het daartoe krachtens het
Besluit bodemkwaliteit
aangewezen normdocument,
door een persoon of instelling,
die daartoe beschikt over een

schieten op zodanige
wijze plaats dat alle
afgeschoten kogels
worden opgevangen in
een voorziening.
2.3.14.4 (bodem:
bodembeschermende
voorziening)
1. Met het oog op het
beperken van
verontreiniging van de
bodem, vindt
traditioneel schieten
plaats boven een
bodembeschermende
voorziening, als bij het
schieten hulzen van
verschoten munitie
vrijkomen.
2. De voorziening voor
het opvangen van
afgeschoten kogels is
opgesteld boven een
bodembeschermende
voorziening.
2.3.14.5 (bodem:
logboek
bodembeschermende
voorziening)
Er wordt een logboek
bijgehouden waarin de
volgende gegevens
worden opgenomen:
a. bevindingen van
controles van en
beoordelingen en
onderhoud of reparatie
aan de
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erkenning op grond van dat
besluit.
4 De grondwaterpeilbuizen als
bedoeld in het eerste en tweede
lid, worden zo vaak als de
omstandigheden daartoe
aanleiding geven, doch ten
minste eens per jaar
bemonsterd overeenkomstig
NEN 5744. Bij bemonstering van
grondwaterpeilbuizen bij een
ondergrondse opslagtank met
vloeibare brandstof of
afgewerkte olie worden de
monsters onderzocht op
aanwezigheid van minerale
oliecomponenten
overeenkomstig NEN-EN-ISO
9377-2, vluchtige aromaten
(BETX) volgens NEN-EN-ISO
15680 en, voor zover er sprake
is van de opslag van lichte olie,
tevens op MTBE en ETBE door
een laboratorium, dat daartoe
beschikt over een erkenning op
grond van het Besluit
bodemkwaliteit. Bij
bemonstering van
grondwaterpeilbuizen bij de
opslag van pekel in een
ondergrondse opslagtank of
betonnen constructie die geheel
of gedeeltelijk ondergronds ligt,
worden de monsters op
aanwezigheid van chloride
onderzocht overeenkomstig
NEN-EN-ISO 15682 door een
laboratorium, dat daartoe
beschikt over een erkenning op
grond van het Besluit
bodemkwaliteit. Bij

bodembeschermende
voorziening; en
b. maatregelen die zijn
genomen na een
incident met
bodembedreigende
stoffen dat kan hebben
geleid tot een
verontreiniging van de
bodem.
2.3.14.6 (bodem:
bewaren resultaten,
beoordelingen en
bewijzen)
1. De resultaten van
metingen, keuringen,
controles of
beoordelingen van of
aan
bodembeschermende
voorzieningen worden
bewaard totdat de
resultaten van de
eerstvolgende meting,
keuring, controle of
beoordeling
beschikbaar zijn, maar
ten minste voor drie
jaar.
2. De certificaten van
aanleg en installatie
van
bodembeschermende
voorzieningen worden
bewaard.
3. De resultaten van
het eindonderzoek
bodem worden op de
locatie van de activiteit
bewaard.
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bemonstering van
grondwaterpeilbuizen bij een
ondergrondse opslagtank met
stoffen waarvoor geen NEN of
ISO is vastgesteld voor het
onderzoek naar de
aanwezigheid daarvan, worden
de monsters onderzocht volgens
een methode die daarvoor
geschikt is.
5 De installatie van een
grondwaterpeilbuis als bedoeld
in het eerste en tweede lid, en
de bemonstering als bedoeld in
het vierde lid, vinden plaats
door een bedrijf, dat daartoe
beschikt over een erkenning op
grond van het Besluit
bodemkwaliteit.
6 Degene die de inrichting drijft,
zendt de gegevens van de
bemonstering en analyse van de
grondwaterpeilbuizen ten
aanzien van de stoffen MTBE en
ETBE, bedoeld in het vierde lid,
terstond door aan het
bestuursorgaan, bedoeld in
artikel 27, eerste lid, van de
Wet bodembescherming, indien:
a. de geanalyseerde waarde van
de MTBE- of ETBEverontreiniging hoger is dan 1
microgram per liter, voor zover
de inrichting is gelegen in een
grondwaterbeschermingsgebied;
b. de geanalyseerde waarde van
de MTBE- of ETBEverontreiniging hoger is dan 15
microgram per liter, voor zover
de inrichting is gelegen buiten

Artikel 2.3.14.7
(eindonderzoek bodem)
1. Bij het beëindigen
van het traditioneel
schieten, waarbij
hulzen van verschoten
munitie vrijkomen
wordt een
eindonderzoek bodem
verricht om de kwaliteit
van de bodem vast te
stellen.
2. Het eindonderzoek
bodem gaat over de
bodembedreigende
stoffen die zijn
gebruikt, geproduceerd
of uitgestoten op het
gedeelte van de locatie
waar de activiteit is
verricht.
3. Het bodemonderzoek
voldoet aan NEN 5725
en NEN 5740 en het
veldwerk wordt verricht
door een persoon of
onderneming met een
erkenning
bodemkwaliteit voor
BRL SIKB 2000 of een
certificatie-instantie of
inspectie-instantie met
een erkenning
bodemkwaliteit voor AS
SIKB 2000.
2.3.14.8 (rapport van
het eindonderzoek
bodem)
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een
grondwaterbeschermingsgebied.
7 Het eerste tot en met het
zesde lid, zijn niet van
toepassing ten aanzien van
inrichtingen waar de gemiddeld
laagste grondwaterstand zich
meer dan vijf meter beneden
het maaiveld bevindt. Indien
deze inrichting echter is gelegen
in een
grondwaterbeschermingsgebied
is er een systeem voor
lekdetectie aanwezig dat
voldoet en dat ten minste
eenmaal per jaar wordt
beoordeeld en goedgekeurd
overeenkomstig het daartoe
krachtens het Besluit
bodemkwaliteit aangewezen
normdocument, door een
persoon of instelling, die
daartoe beschikt over een
erkenning op grond van dat
besluit
2.3
1. Dit artikel is slechts van
toepassing indien binnen de
inrichting een vloeistofkerende
voorziening is toegepast als
bodembeschermende
voorziening, tenzij in deze
regeling anders is bepaald.
2. De controle, het onderhoud
en het beheer van
bodembeschermende
voorzieningen wordt in een
eenduidige bedrijfsinterne
procedures en werkinstructies
ter bescherming van de bodem

Het rapport van het
eindonderzoek bodem
bevat:
a. de naam en het
adres van degene die
het onderzoek heeft
verricht;
b. de wijze waarop het
onderzoek is verricht;
c. de aard en de mate
van de aangetroffen
verontreinigde stoffen
en de herkomst
daarvan;
d. informatie over het
huidige en eerdere
gebruik van het terrein;
e. bestaande informatie
over bodemmetingen
en grondwatermetingen
die de toestand van de
bodem en het
grondwater weergeven
op het tijdstip van
opstelling van het
rapport, of anders
nieuwe bodemmetingen
en grondwatermetingen
voor het constateren
van eventuele
verontreiniging van de
bodem door de
bodemverontreinigende
stoffen die bij de
activiteit zijn gebruikt,
zijn geproduceerd of
zijn vrijgekomen; en
f. als de kwaliteit van
de bodem wordt
hersteld, de wijze
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vastgelegd
3. In de bedrijfsinterne
procedures en werkinstructies
als bedoeld in het tweede lid is
ten minste aangegeven op
welke wijze:
a. de staat en goede werking
van bodembeschermende
voorzieningen, verpakkingen en
apparatuur waarin vloeibare
bodembedreigende stoffen
worden opgeslagen of
getransporteerd, worden
gecontroleerd;
b. er voor zorg wordt gedragen
dat zo vaak als de
omstandigheden daarom vragen
inspecties op morsingen en
lekkages plaatsvinden, en
c. is gewaarborgd dat gemorste
of gelekte stoffen direct worden
opgeruimd.
a. de geanalyseerde waarde van
de MTBE- of ETBEverontreiniging hoger is dan 1
microgram per liter, voor zover
de inrichting is gelegen in een
grondwaterbeschermingsgebied;
b. de geanalyseerde waarde van
de MTBE- of ETBEverontreiniging hoger is dan 15
microgram per liter, voor zover
de inrichting is gelegen buiten
een
grondwaterbeschermingsgebied.
7 Het eerste tot en met het
zesde lid, zijn niet van
toepassing ten aanzien van
inrichtingen waar de gemiddeld
laagste grondwaterstand zich
meer dan vijf meter beneden

waarop en de mate
waarin dit gebeurt.
Artikel 2.3.14.9
(gegevens en
bescheiden: beëindigen
activiteit)
Ten hoogste zes
maanden na het
beëindigen van de
activiteit wordt een
rapport van
eindonderzoek bodem
verstrekt aan het
bevoegd gezag.
2.3.14.10 (herstel van
de bodemkwaliteit)
1. Als de bodem is
verontreinigd, wordt
uiterlijk zes maanden
na het toezenden van
het rapport van het
eindonderzoek bodem,
de bodemkwaliteit
hersteld tot:
a. de bodemkwaliteit en
grondwaterkwaliteit, die
is vastgesteld in een
rapport volgens NEN
5740 dat is opgesteld
voor het begin van de
activiteit;
b. de bodemkwaliteit
van de locatie waar de
activiteit is verricht,
zoals die is vastgelegd
op een
bodemkwaliteitskaart
als bedoeld in artikel
47, onder a, of artikel
57, tweede lid, van het
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het maaiveld bevindt. Indien
deze inrichting echter is gelegen
in een
grondwaterbeschermingsgebied
is er een systeem voor
lekdetectie aanwezig dat
voldoet en dat ten minste
eenmaal per jaar wordt
beoordeeld en goedgekeurd
overeenkomstig het daartoe
krachtens het Besluit
bodemkwaliteit aangewezen
normdocument, door een
persoon of instelling, die
daartoe beschikt over een
erkenning op grond van dat
besluit

Besluit bodemkwaliteit;
of
c. de
achtergrondwaarden,
vastgesteld op grond
van artikel 1 van het
Besluit bodemkwaliteit.
2. Het herstel wordt
verricht door een
persoon of
onderneming met een
erkenning
bodemkwaliteit voor
BRL SIKB 7000.

2.3.14.11 (informeren:
herstelwerkzaamheden)
1. Het bevoegd gezag
wordt ten minste vijf
2.4
dagen voor het begin
1. Een bodembeschermende
van de
voorziening is zodanig
herstelwerkzaamheden,
uitgevoerd dat:
als bedoeld in artikel
a. gemorste of gelekte vloeibare 2.3.14.10 geïnformeerd
bodembedreigende vloeistoffen over de begindatum.
effectief worden opgevangen en 2. Het bevoegd gezag
wordt ten hoogste vijf
kunnen worden opgeruimd
dagen na beëindiging
b. er geen hemelwater op of in
van de
terecht kan komen, tenzij het
herstelwerkzaamheden
hemelwater regelmatig van of
geïnformeerd over de
uit de voorziening wordt
einddatum.
verwijderd.
2. een bodembeschermende
voorziening is bestand tegen de en 2.3.20.2
inwerking van de desbetreffende
1. Met het oog op het
vloeibare bodembedreigende
voorkomen van
stoffen en de condities
verontreiniging van de
waaronder deze stoffen worden
bodem met oliën,
gebruikt of opgeslagen.
vetten en koelvloeistof
3. Een lekbak waarin vloeibare
wordt gewassen boven
bodembedreigende stoffen in
232

verpakking of in een opslagtank
worden opgeslagen, heeft een
opvangcapaciteit van ten minste
110% van de inhoud van de
grootste verpakkingseenheid of
opslagtank, met dien verstande
dat de opvangcapaciteit ten
minste 10% is van de inhoud
van alle opgeslagen stoffen.
2.5
De bij deze regeling gestelde
regels, die tot doel hebben te
voldoen aan een
verwaarloosbaar bodemrisico,
zijn niet van toepassing op een
bodembedreigende activiteit
waarvoor het bevoegd gezag op
grond van art. 2.9a van het
besluit met een
maatwerkvoorschrift heeft
bepaald dat een aanvaardbaar
bodemrisico kan worden
gerealiseerd.
2.6
1 Indien bij of krachtens het
besluit verplichtingen gelden
met betrekking tot:
a. het uitvoeren van metingen,
keuringen, controles of
beoordelingen van of aan
bodembeschermende
voorzieningen, ondergrondse
opslagtanks en daarbij
behorende leidingen,
appendages en kathodische
bescherming, installaties of
onderdelen van installaties,
worden de resultaten daarvan

een vloeistofdichte
bodemvoorziening.
2. Motorvoertuigen
kunnen ook worden
gewassen op een
mobiele wasinstallatie
die zodanig is
uitgevoerd dat
vloeistoffen niet in de
bodem kunnen
geraken, als die
mobiele wasinstallatie
niet langer dan zes
maanden
aaneengesloten op
eenzelfde locatie is
geplaatst.

en 2.3.21.3 t/m
2.3.21.5
2.3.21.3 (bodem:
opslag)
1. Met het oog op het
voorkomen van
verontreiniging van de
bodem wordt vaste
mest, met uitzondering
van gedroogde
pluimveemest,
opgeslagen:
a. op een
aaneengesloten
bodemvoorziening,
waarbij de vloeistoffen
die vrijkomen worden
opgevangen; of
b. op een voldoende
dikke absorberende
laag als de opslag op
een plek niet meer dan
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ten minste tot aan het
beschikbaar zijn van de
resultaten van de eerstvolgende
meting, keuring, controle of
beoordeling maar ten minste
gedurende drie jaar binnen de
inrichting bewaard en ter inzage
gehouden voor het bevoegd
gezag of op een door het
bevoegd gezag te stellen
termijn beschikbaar gesteld;
b. het aanleggen of installeren
van bodembeschermende
voorzieningen, ondergrondse
opslagtanks en daarbij
behorende leidingen,
appendages en kathodische
bescherming, installaties of
onderdelen van installaties,
worden de bewijzen van
gecertificeerde aanleg en
installatie binnen de inrichting
bewaard en ter inzage
gehouden voor het bevoegd
gezag of op een door het
bevoegd gezag te stellen
termijn beschikbaar gesteld;
c. het uitvoeren van bodem- en
grondwateronderzoek, worden
de resultaten van dat onderzoek
binnen de inrichting bewaard en
ter inzage gehouden voor het
bevoegd gezag of op een door
het bevoegd gezag te stellen
termijn beschikbaar gesteld;
d. het stellen van financiële
zekerheid, wordt het schriftelijk
bewijsstuk als bedoeld in artikel
2.25 en 2.26 van het besluit
binnen de inrichting bewaard en
ter inzage gehouden voor het

zes maanden duurt en
tegen inregenen is
beschermd.
2. Gedroogde
pluimveemest wordt
opgeslagen:
a. in een gebouw waar
de pluimveemest wordt
beschermd tegen
weersinvloeden en met
een aaneengesloten
bodemvoorziening en
voldoende ventilatie om
condensvorming te
voorkomen;
b. in een afgedekte
container als de
pluimveemest ten
minste elke twee weken
wordt afgevoerd; of
c. op een voldoende
dikke absorberende
laag als de opslag op
een locatie niet meer
dan zes maanden duurt
en tegen inregenen is
beschermd.
2.3.21.4 (bodem:
logboek
bodembeschermende
voorziening)
Er wordt een logboek
bijgehouden waarin de
volgende gegevens
worden opgenomen:
a. bevindingen van
controles van en
beoordelingen en
onderhoud of reparatie
aan de
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bevoegd gezag of op een door
het bevoegd gezag te stellen
termijn beschikbaar gesteld.
2 Voor de toepassing van het
eerste lid wordt onder
beschikbaar zijn en ter inzage
houden mede verstaan: digitaal
beschikbaar zijn en via
elektronische weg ter inzage
houden.

bodembeschermende
voorziening; en
b. maatregelen die zijn
genomen na een
incident met
bodembedreigende
stoffen dat kan hebben
geleid tot een
verontreiniging van de
bodem.
2.3.21.5 (bodem:
bewaren resultaten,
beoordelingen en
bewijzen)
107
1. De resultaten van
metingen, keuringen,
controles of
beoordelingen van of
aan
bodembeschermende
voorzieningen worden
bewaard totdat de
resultaten van de
eerstvolgende meting,
keuring, controle of
beoordeling
beschikbaar zijn, maar
ten minste voor drie
jaar.
2. De certificaten van
aanleg en installatie
van
bodembeschermende
voorzieningen worden
bewaard.

en 2.3.22.3 t/m 2.3.22.5
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2.3.22.3 (bodem:
bodembeschermende
voorziening)
1. Met het oog op het
voorkomen van
verontreiniging van de
bodem worden kuilvoer
of vaste
bijvoedermiddelen
opgeslagen op een
elementenbodemvoorzi
ening, waarbij de
vloeistoffen die
vrijkomen worden
opgevangen.
2. Het eerste lid is niet
van toepassing als
kuilvoer of vaste
bijvoedermiddelen als
veevoederbalen in
plastic folie zijn
verpakt.
2.3.22.4 (bodem:
logboek
bodembeschermende
voorziening)
Er wordt een logboek
bijgehouden waarin de
volgende gegevens
worden opgenomen:
a. bevindingen van
controles van en
beoordelingen en
onderhoud of reparatie
aan de
bodembeschermende
voorziening; en
b. maatregelen die zijn
genomen na een
incident met
236

bodembedreigende
stoffen dat kan hebben
geleid tot een
verontreiniging van de
bodem.
2.3.22.5 (bodem:
bewaren resultaten,
beoordelingen en
bewijzen)
1. De resultaten van
metingen, keuringen,
controles of
beoordelingen van of
aan
bodembeschermende
voorzieningen worden
bewaard totdat de
resultaten van de
eerstvolgende meting,
keuring, controle of
beoordeling
beschikbaar zijn, maar
ten minste voor drie
jaar.
2. De certificaten van
aanleg en installatie
van
bodembeschermende
voorzieningen worden
bewaard.
3. De resultaten van
het eindonderzoek
bodem worden op de
locatie van de activiteit
bewaard.

en
2.3.23.3 t/m 2.3.23.5
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2.3.23.3 (bodem:
bodembeschermende
voorziening)
1. Met het oog op het
voorkomen van
verontreiniging van de
bodem vindt het
fokken, houden of
trainen van vogels of
zoogdieren plaats
boven een
aaneengesloten
bodemvoorziening.
2. Het eerste lid is niet
van toepassing op het
fokken, houden of
trainen van vogels of
zoogdieren in de
buitenlucht als
uitwerpselen en
voedselresten
regelmatig worden
verwijderd.
2.3.23.4 (bodem:
logboek)
Er wordt een logboek
bijgehouden waarin de
volgende gegevens
worden opgenomen:
a. bevindingen van
controles van en
onderhoud aan de
bodembeschermende
voorziening; en
b. maatregelen die zijn
genomen na een
incident met
bodembedreigende
stoffen dat kan hebben
geleid tot een
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verontreiniging van de
bodem.
2.3.23.5 (bodem:
bewaren certificaten)
De certificaten van
aanleg en installatie
van
bodembeschermende
voorzieningen, worden
bewaard.

en 2.3.24.5 t/m
2.3.24.12
2.3.24.5 (bodem:
bodembeschermende
voorziening)
Met het oog op het
voorkomen van
verontreiniging van de
bodem vindt het
pekelen van dierlijke
bijproducten en
organen plaats boven
een aaneengesloten
bodemvoorziening.
2.3.24.6 (bodem:
logboek
bodembeschermende
voorziening)
Er wordt een logboek
bijgehouden waarin de
volgende gegevens
worden opgenomen:
a. bevindingen van
controles van en
beoordelingen en
onderhoud of reparatie
aan de
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bodembeschermende
voorziening; en
b. maatregelen die zijn
genomen na een
incident met
bodembedreigende
stoffen dat kan hebben
geleid tot een
verontreiniging van de
bodem.
2.3.24.7 (bodem:
bewaren resultaten,
beoordelingen en
bewijzen)
1. De resultaten van
metingen, keuringen,
controles of
beoordelingen van of
aan
bodembeschermende
voorzieningen worden
bewaard totdat de
resultaten van de
eerstvolgende meting,
keuring, controle of
beoordeling
beschikbaar zijn, maar
ten minste voor drie
jaar.
2. De certificaten van
aanleg en installatie
van
bodembeschermende
voorzieningen worden
bewaard.
3. De resultaten van
het eindonderzoek
bodem worden op de
locatie van de activiteit
bewaard.
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2.3.24.8
(eindonderzoek bodem)
1. Bij het beëindigen
van het pekelen van
dierlijke bijproducten of
organen wordt een
eindonderzoek bodem
verricht om de kwaliteit
van de bodem vast te
stellen.
2. Het bodemonderzoek
gaat over de
bodembedreigende
stoffen die zijn
gebruikt, geproduceerd
of uitgestoten op het
gedeelte van de locatie
waar de activiteit is
verricht.
3. Het bodemonderzoek
voldoet aan NEN 5725
en NEN 5740 en het
veldwerk wordt verricht
door een persoon of
onderneming met een
erkenning
bodemkwaliteit voor
BRL SIKB 2000 of een
certificatie-instantie of
inspectie-instantie met
een erkenning
bodemkwaliteit voor AS
SIKB 2000.
2.3.24.9 (rapport van
het eindonderzoek
bodem)
Het rapport van het
eindonderzoek bodem
bevat:
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a. de naam en het
adres van degene die
het onderzoek heeft
verricht;
b. de wijze waarop het
onderzoek is verricht;
c. de aard en de mate
van de aangetroffen
verontreinigde stoffen
en de herkomst
daarvan;
d. informatie over het
huidige en eerdere
gebruik van het terrein;
e. bestaande informatie
over bodemmetingen
en grondwatermetingen
die de toestand van de
bodem en het
grondwater weergeven
op het tijdstip van
opstelling van het
rapport, of anders
nieuwe bodemmetingen
en grondwatermetingen
voor het constateren
van eventuele
verontreiniging van de
bodem door de
bodemverontreinigende
stoffen die bij de
activiteit zijn gebruikt,
zijn geproduceerd of
zijn vrijgekomen; en
f. als de kwaliteit van
de bodem wordt
hersteld; de wijze
waarop en de mate
waarin dit gebeurt.
Artikel 2.3.24.10
(gegevens en
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bescheiden: beëindigen
activiteit)
Ten hoogste zes
maanden na het
beëindigen van de
activiteit wordt een
rapport van het
eindonderzoek bodem
verstrekt aan het
bevoegd gezag.
2.3.24.11 (herstel van
de bodemkwaliteit)
1. Als de bodem is
verontreinigd, wordt
uiterlijk zes maanden
na het toezenden van
het eindonderzoek
bodem, de
bodemkwaliteit hersteld
tot:
a. de bodemkwaliteit en
grondwaterkwaliteit, die
is vastgesteld in een
rapport volgens NEN
5740 dat is opgesteld
voor het begin van de
activiteit;
b. de bodemkwaliteit
van de locatie waar de
activiteit is verricht,
zoals die is vastgelegd
op een
bodemkwaliteitskaart
als bedoeld in artikel
47, onder a, of artikel
57, tweede lid, van het
Besluit bodemkwaliteit,
of
c. de
achtergrondwaarden,
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vastgesteld op grond
van artikel 1 van het
Besluit bodemkwaliteit.
2. Het herstel wordt
verricht door een
persoon of
onderneming met een
erkenning
bodemkwaliteit voor
BRL SIKB 7000.
2.3.24.12 (informeren:
herstelwerkzaamheden)
1. Het bevoegd gezag
wordt ten minste vijf
dagen voor het begin
van de
herstelwerkzaamheden,
bedoeld in artikel
2.3.15.11,
geïnformeerd over de
begindatum.
2. Het bevoegd gezag
wordt ten hoogste vijf
dagen na beëindiging
van de
herstelwerkzaamheden
geïnformeerd over de
einddatum.
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2.16

2.3.2.2, derde lid

1 Indien bij of krachtens het
besluit verplichtingen gelden
met betrekking tot:
a. het uitvoeren van metingen,
keuringen, controles of
beoordelingen van of aan
bodembeschermende
voorzieningen, ondergrondse
opslagtanks en daarbij
behorende leidingen,

De voorschriften van
afdeling 2.3 van het
voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer en de
daarbij horende
onderdelen van de
Activiteitenregeling
milieubeheer, die niet
zijn opgegaan in het

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Energie

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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appendages en kathodische
bescherming, installaties of
onderdelen van installaties,
worden de resultaten daarvan
ten minste tot aan het
beschikbaar zijn van de
resultaten van de eerstvolgende
meting, keuring, controle of
beoordeling maar ten minste
gedurende drie jaar binnen de
inrichting bewaard en ter inzage
gehouden voor het bevoegd
gezag of op een door het
bevoegd gezag te stellen
termijn beschikbaar gesteld;
b. het aanleggen of installeren
van bodembeschermende
voorzieningen, ondergrondse
opslagtanks en daarbij
behorende leidingen,
appendages en kathodische
bescherming, installaties of
onderdelen van installaties,
worden de bewijzen van
gecertificeerde aanleg en
installatie binnen de inrichting
bewaard en ter inzage
gehouden voor het bevoegd
gezag of op een door het
bevoegd gezag te stellen
termijn beschikbaar gesteld;
c. het uitvoeren van bodem- en
grondwateronderzoek, worden
de resultaten van dat onderzoek
binnen de inrichting bewaard en
ter inzage gehouden voor het
bevoegd gezag of op een door
het bevoegd gezag te stellen
termijn beschikbaar gesteld;
d. het stellen van financiële
zekerheid, wordt het schriftelijk

Besluit activiteiten
leefomgeving zijn
terecht gekomen in
deze paragraaf van het
omgevingsplan. Dit is
alleen nog de bepaling
over zwerfafval.
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bewijsstuk als bedoeld in artikel
2.25 en 2.26 van het besluit
binnen de inrichting bewaard en
ter inzage gehouden voor het
bevoegd gezag of op een door
het bevoegd gezag te stellen
termijn beschikbaar gesteld.
2 Voor de toepassing van het
eerste lid wordt onder
beschikbaar zijn en ter inzage
houden mede verstaan: digitaal
beschikbaar zijn en via
elektronische weg ter inzage
houden.

Activiteitenregeling

3.1
Ter beperking van de nadelige
gevolgen voor het milieu als
bedoeld in artikel 3.5, tweede
lid, van het besluit wordt het
huishoudelijk afvalwater bij
lozing in de bodem geleid door
een infiltratievoorziening die
zodanig wordt uitgevoerd en
onderhouden, dat:
a. het vanuit de
zuiveringsvoorziening geloosde
water in de infiltratievoorziening
niet in direct contact met het
grondwater komt,
b. de infiltratievoorziening geen
hinder veroorzaakt, en
c. nadelige gevolgen voor de
volksgezondheid worden
voorkomen.

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Water
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Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Activiteitenregeling

3.2
Ter beperking van de nadelige
gevolgen voor het milieu als
bedoeld in artikel 3.5, tweede
lid, van het besluit wordt het
huishoudelijk afvalwater bij
lozing in de bodem geleid door
een infiltratievoorziening die
zodanig wordt uitgevoerd en
onderhouden, dat:
a. het vanuit de
zuiveringsvoorziening geloosde
water in de infiltratievoorziening
niet in direct contact met het
grondwater komt,
b. de infiltratievoorziening geen
hinder veroorzaakt, en
c. nadelige gevolgen voor de
volksgezondheid worden
voorkomen.

2.3.7.3.5, derde lid
(zuiveringsvoorziening
huishoudelijk
afvalwater)
In de situaties dat niet
wordt aangesloten op de
riolering maar direct wordt
geloosd op of in de bodem
worden met dit artikel
lozingseisen in de vorm van
emissiegrenswaarden
gesteld. Aan de hier
gestelde lozingseisen ligt
het CIW-rapport
«Individuele Behandeling
van Afvalwater, IBAsystemen» van januari 1999
ten grondslag.
De voorwaarden die aan de
beperkte directe lozingen in
de bodem van huishoudelijk
afvalwater worden gesteld
komen in grote lijnen
overeen met de hieraan
voorafgaande voorwaarden
op grond van het
voormalige Lozingenbesluit
Wvo huishoudelijk
afvalwater.
Voor beperkte lozingen van
huishoudelijk afvalwater kan
de lozer er, in afwijking van
de emissiegrenswaarden,

2.4.2, derde lid Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Toelichting

Aspect

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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voor kiezen te lozen via een
septic tank. Deze
voorziening is geschikt voor
lozingen tot en met 5
inwonerequivalenten.
Vandaar dat in het derde lid
van dit artikel is
aangegeven dat lozingen
van huishoudelijk afvalwater
van minder dan 6
inwonerequivalenten via
een dergelijke voorziening
geloosd mogen worden.
Deze voorwaarden komen
overeen met de
voorwaarden die
voorafgaand aan de
inwerkingtreding van het
voormalige
Activiteitenbesluit en het
voormalige Besluit lozen
afvalwater huishoudens
golden op grond van de
Regeling Wvo septic tank en
de Uitvoeringsregeling
lozingenbesluit
bodembescherming. Oudere
voorzieningen die nog
steeds zijn afgestemd op de
hoeveelheid te lozen
afvalwater, mogen ook
worden gebruikt. De voor
2009 geplaatste
voorzieningen kunnen
namelijk niet worden
getoetst aan de norm voor
het hydraulisch rendement,
omdat de in de NEN-EN
12566-1 beschreven
beproevingsprocedure niet
in het veld toepasbaar is.
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3.3
1. Een zuiveringsvoorziening
bestaat uit een sepic tank:
a. met een nominale inhoud van
ten minste 6 kubieke meter,
b. die voldoet aan NEN-EN
12566-1, en
c. met een hydraulisch
rendement van ten hoogste 10
gram, bepaald overeenkomstig
annex B van NEN-EN 12566-1
2. Het eerste lid is niet van
toepassing op een
zuiveringsvoorziening die is
geplaatst voor 1 januari 2009,
indien die zuiveringsvoorziening
bestaat uit een sepic tank, die
een nominale inhoud heeft van
ten minste 6 kubieke meter en
waarbij:
a. de sepic tank uit drie
compartimenten bestaat;
b. de nominale inhoud, in de
stroomrichting, over de
compartimenten is verdeeld in
de verhouding twee staat tot één
staat tot één;
c. de scheidingswanden tussen
de compartimenten van de sepic
tank ten minste 20 centimeter
boven het waterniveau bevindt;
e. de toevoerpijp ten minste 5
centimeter en ten hoogste 10
centimeter uit de binnenwand
steekt;
f. de doorstroomopeningen in
scheidingswanden tussen de
compartimenten van de sepic
tank zodanig zijn uitgevoerd dat:

2.3.7.3.5, derde lid
Zie hierboven

2.4.2, derde lid Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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1°. de doorvoer van bodemslib
en drijflagen wordt voorkomen;
2°. de gezamenlijke oppervlakte
van de doorstroomopeningen per
scheidingswand ten minste 100
vierkante centimeter en ten
hoogste 400 vierkante
centimeter bedraagt;
3°. de bovenkant van de
doorstroomopeningen ten minste
30 centimeter onder het
waterniveau ligt, en
4°. de onderkant van de
doorstroomopeningen hoger ligt
dan de helft van de waterhoogte
gemeten vanaf de bodem van de
septic tank
g. de afvoeropening van een
sepic tank voorzien is van een
duikschot of een T-stuk zodat de
afvoer van bodemslib of
drijflagen wordt voorkomen, en
h. de waterhoogte in een sepic
tank ten minste 1,2 meter
bedraagt en ten hoogste
bedraagt:
1°. 2,2 meter bij een inhoud van
ten hoogste 10 kubieke meter;
2°. 2,5 meter bij een inhoud van
meer dan 10 kubieke meter.
3 Indien afzonderlijke septic
tanks als bedoeld in het tweede
lid parallel zijn geschakeld,
bedraagt de gezamenlijke
nominale inhoud ten minste 6
kubieke meter en voldoet iedere
tank afzonderlijk aan de
voorschriften genoemd in het
tweede lid, onderdelen a tot en
met h.
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4 Opdeling van de septic tank,
bedoeld in het tweede lid, in
afzonderlijke in serie
geschakelde tanks is toegestaan,
mits de nominale inhoud van
één compartiment niet over
verschillende tanks is verdeeld.
De afzonderlijke septic tanks
gelden samen als één septic
tank

Activiteitenregeling

3.4
Een zuiveringsvoorziening
a. is goed toegankelijk, en
b. wordt zo vaak als voor de
goede werking daarvan nodig is
onderhouden

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Water

Activiteitenregeling

3.4a, eerste lid
Bij het in werking hebben van een
zuiveringstechnisch werk verkeert
de installatie in goede staat van
onderhoud en worden bij
onderhoudswerkzaamheden
zodanige maatregelen getroffen
dat geurhinder bij geurgevoelige
objecten zoveel mogelijk wordt
voorkomen dan wel voor zover
dat niet mogelijk is tot een
aanvaardbaar niveau wordt
beperkt.
3.4a, tweede
lid
Het bevoegd gezag kan indien

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Geur

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Geur

Activiteitenregeling
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blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau overschrijft
maatwerkvoorschriften stellen
waarin maatregelen als bedoeld
in het eerste lid worden
geconcretiseerd.
3.4b, eerste lid
De geurbelasting, bedoeld in
artikel 3.5b, eerste, tweede en
vijfde tot en met het achtste lid,
van het besluit, wordt bepaald
met de rekenmethode van het
nieuw nationaal Model (Uitgave
1998, ISBN 90-7623-003) of een
daaraan gelijkwaardige
methode.

Activiteitenregeling

3.4b, tweede
lid

Geschrapt,
overig

rekenmethode komt in
Omgevingsregeling

Geur

Geschrapt,
overig

rekenmethode komt in
Omgevingsregeling

Geur

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

mogelijkheid
om
geuronderzoek te verlangen

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

Activiteitenregeling

3.4b, derde lid
De geuremissie vanuit een
zuiveringstechnisch werk is de
som van de emissies door de
verschillende procesonderdelen,
uitgedrukt in odour units per
seconde, die worden bepaald
met behulp van de
emissiefactoren, genoemd in
bijlage 5 bij deze regeling

extra Geur
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3.4b, vierde lid

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

maatwerkmogelijkheid over
specifieke zorgplichtbepaling

Geur

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Toelichting

Aspect

2.6.1 t/m 2.6.5

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

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

Onderwerp

Artikel huidige wet

Activiteitenregeling

3.4h
Begripsbepalingen

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenregeling

3.4i
Begripsbepalingen

2.6.1 t/m 2.6.5

Activiteitenregeling

3.4j
Begripsbepalingen

2.6.1 t/m 2.6.5

* Dit is voor
het waterschap
Overgenomen,
aangepast aan
systeem * Dit is
voor het
waterschap
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

Water

Water

253

* Dit is voor
het waterschap
Activiteitenregeling

3.4k
Begripsbepalingen

2.6.1 t/m 2.6.5

Activiteitenregeling

3.4l

2.6.1 t/m 2.6.5

1 Indien
reinigingswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een R1-techniek dan wel
conserveringswerkzaamheden
worden uitgevoerd waarbij geen
stoffen uit categorie B of C
worden gebruikt, behoeft,
onverminderd artikel 2.1, een
eventueel aanwezige
hulpconstructie geen
voorzieningen te bevatten ter
voorkoming van het lozen in een
oppervlaktewaterlichaam.
2 Indien
reinigingswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een R1-, R2- of R3-techniek
dan wel
conserveringswerkzaamheden
worden uitgevoerd waarbij geen
stoffen uit categorie B of C
worden gebruikt, en de afstand
van het te behandelen deel van
het oppervlak tot het
wateroppervlak minder dan 50
centimeter bedraagt, behoeft,
onverminderd artikel 2.1, een
eventueel aanwezige

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
* Dit is voor
het waterschap
Overgenomen,
aangepast aan
systeem
* Dit is voor
het waterschap

Water

Water
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hulpconstructie geen
voorzieningen te bevatten ter
voorkoming van het lozen in een
oppervlaktewaterlichaam

Activiteitenregeling

3.4m
1 Indien
reinigingswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een R2-techniek dan wel
conserveringswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een C1-techniek waarbij een
stof uit categorie B wordt
gebruikt, worden die
werkzaamheden uitgevoerd
boven een hulpconstructie
waarvan de vloer stofdicht is, is
voorzien van opstaande randen
met een hoogte van ten minste
20 centimeter en voor zover
mogelijk aan alle zijden uitsteekt
buiten het te behandelen object.
2 Indien
conserveringswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een C1-techniek waarbij een
stof uit categorie C wordt
gebruikt en bij een windsnelheid
hoger dan 8 meter per seconde,
wordt de hulpconstructie als
bedoeld in het eerste lid ten
minste uitgebreid met zijwanden
van gaasnetten met een
maaswijdte van ten hoogste 0,4
bij 0,4 millimeter of zeilen, die
aansluiten op de vloer en
minimaal 1 meter boven het te
behandelen deel van het object
uitsteken

2.6.1 t/m 2.6.5

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

* Dit is voor
het waterschap
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3.4n
1 Indien
reinigingswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een R3-techniek, waarbij
een stof uit categorie A vrijkomt
wordt in aanvulling op de
maatregelen bedoeld in artikel
3.4m, tweede lid, de
hulpconstructie ook aan de
bovenzijde afgesloten.
2 Indien
reinigingswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een R3-techniek, waarbij
een metallisch straalmiddel
wordt gebruikt en een stof uit
categorie B vrijkomt, worden de
zijwanden en bovenafsluiting
van de hulpconstructie als
bedoeld in het eerste lid
winddicht uitgevoerd.
3 Indien
reinigingswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een R3-techniek waarbij
smeltslakgrit of een mineraal
straalmiddel wordt gebruikt en
een stof uit categorie B vrijkomt
dan wel waarbij metallisch
straalmiddel wordt gebruikt en
een stof uit categorie C vrijkomt,
wordt in aanvulling op het
tweede lid tijdens de
werkzaamheden gezorgd voor
een permanente onderdruk in de

2.6.1 t/m 2.6.5

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
* Dit is voor
het waterschap

Water
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hulpconstructie. In de daarbij
geëmitteerde lucht mag het
stofgehalte niet meer bedragen
dan 10 mg/Nm3, bepaald
volgens NEN-EN 13284-1.
4 Indien
reinigingswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een R3-techniek, waarbij
smeltslakgrit of een mineraal
straalmiddel wordt gebruikt en
een stof uit categorie C vrijkomt
dan wel
conserveringswerkzaamheden
die worden uitgevoerd met
behulp van een C3-techniek,
waarbij een stof uit categorie C
wordt gebruikt, worden in
aanvulling op het derde lid, de
zijwanden en bovenzijde van de
hulpconstructie als bedoeld in
het derde lid, stofdicht
uitgevoerd.
5 Bij het uitvoeren van
handelingen als bedoeld in het
derde en vierde lid kan tot en
met 31 december 2020 NEN-ISO
9096:2003+C1:2007: Emissie
van stationaire bronnen –
Bepaling van de concentratie
aan vaste deeltjes, worden
toegepast.
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3.4o

2.6.1 t/m 2.6.5

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
* Dit is voor
het waterschap

Water

2.6.1 t/m 2.6.5

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

1 Indien
reinigingswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een R4-techniek wordt de
vloer van de hulpconstructie als
bedoeld in artikel 3.4m, eerste
lid vloeistofdicht uitgevoerd en
wordt de hulpconstructie
uitgebreid met zijwanden van
gaasnetten met een maaswijdte
van ten hoogste 0,4 bij 0,4
millimeter, die aansluiten op de
vloer en minimaal 1 meter
boven het te behandelen deel
van het object uitsteken.
2 Bij het lozen van de in de
hulpconstructie opgevangen
vloeistof bedraagt het gehalte
aan onopgeloste bestanddelen
niet meer dan 50 milligram per
liter.

Activiteitenregeling

3.4p
1 Indien
reinigingswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een R5-techniek waarbij een
stof uit categorie A vrijkomt is
artikel 3.4o van
overeenkomstige toepassing.
2 Indien
reinigingswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een R5-techniek waarbij
smeltslakgrit of mineraal
straalmiddel wordt gebruikt,
wordt de hulpconstructie als
bedoeld in artikel 3.4o ook aan
de bovenzijde afgesloten.

* Dit is voor
het waterschap
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3 Indien
reinigingswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een R5-techniek, waarbij
een stof uit categorie B vrijkomt
of conserveringswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een C2-techniek waarbij een
stof uit categorie B wordt
gebruikt, worden de zijwanden
en de bovenzijde als bedoeld in
het tweede lid, vloeistofdicht
uitgevoerd.
4 Indien
reinigingswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een R5-techniek waarbij een
stof uit categorie C vrijkomt of
conserveringswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een C2-techniek waarbij een
stof uit categorie C wordt
gebruikt of
conserveringswerkzaamheden
worden uitgevoerd met behulp
van een C3-techniek waarbij een
stof uit categorie B wordt
gebruikt, wordt in aanvulling op
het derde lid tijdens de
werkzaamheden gezorgd voor
een permanente onderdruk in de
hulpconstructie. In de daarbij
geëmitteerde lucht bedraagt het
stofgehalte niet meer dan 10
mg/Nm3, bepaald volgens NENEN 13284-1.
5 Bij het uitvoeren van
handelingen als bedoeld in het
vierde lid kan tot en met 31
december 2020 NEN-ISO
9096:2003+C1:2007: Emissie
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van stationaire bronnen –
Bepaling van de concentratie
aan vaste deeltjes, worden
toegepast.

Activiteitenregeling

3.4q

2.6.1 t/m 2.6.5

Indien reinigingswerkzaamheden
of conserveringswerkzaamheden
worden uitgevoerd aan
spoorbruggen, bevat de
hulpconstructie in afwijking van
de artikelen 3.4l tot en met 3.4p
aan de bovenzijde geen
hulpconstructie en aan de in- en
uitrijrichting geen zijwand en
lopen de zijwanden maximaal
twee meter boven het te
behandelen deel van het object
door.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

* Dit is voor
het waterschap

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Toelichting

Aspect

systeem
Activiteitenregeling

3.4r
Indien reinigingswerkzaamheden
of conserveringswerkzaamheden
worden uitgevoerd aan
spoorbruggen, bevat de
hulpconstructie in afwijking van
de artikelen 3.4l tot en met 3.4p
aan de bovenzijde geen
hulpconstructie en aan de in- en
uitrijrichting geen zijwand en
lopen de zijwanden maximaal
twee meter boven het te

2.6.1 t/m 2.6.5

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Water

* Dit is voor
het
waterschap
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behandelen deel van het object
door.

Activiteitenregeling

3.4s

2.6.1 t/m 2.6.5

Indien reinigingswerkzaamheden
of conserveringswerkzaamheden
worden uitgevoerd aan een vast
object dat door het aanbrengen
van een hulpconstructie beperkt
stabiel wordt, omsluit de
hulpconstructie in afwijking van
de artikelen 3.4l tot en met 3.4p
de ruimte waarin wordt gewerkt
zoveel mogelijk.

Activiteitenregeling

Water

* Dit is voor
het
waterschap

3.4t

2.10.2

Indien reinigingswerkzaamheden
of conserveringswerkzaamheden
worden uitgevoerd aan een vast
object dat door het aanbrengen
van een hulpconstructie beperkt
stabiel wordt, omsluit de
hulpconstructie in afwijking van
de artikelen 3.4l tot en met 3.4p
de ruimte waarin wordt gewerkt
zoveel mogelijk.

Activiteitenregeling

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Overgenomen

Water

* Dit is voor
het
waterschap

3.12

2.3.8.2

1 Ten behoeve van het
voorkomen of beperken van
slagschaduw en lichtschittering
is de windturbine voorzien van
een automatische
stilstandvoorziening die de
windturbine afschakelt indien
slagschaduw optreedt ter
plaatse van gevoelige objecten
voorzover de afstand tussen de
windturbine en de gevoelige
objecten minder dan 12 maal de
rotordiameter bedraagt en
gemiddeld meer dan 17 dagen

(slagschaduw:
stilstandvoorziening)
De passerende schaduw
van draaiende wieken van
een windturbine kan op
bepaalde plaatsen en onder
bepaalde omstandigheden
een hinderlijk
schaduweffect, dat wil
zeggen wisseling van
lichtsterkte, veroorzaken.
Dit kan vooral hinderlijk zijn
als de schaduw over ramen
valt en zich bijvoorbeeld

Overgenomen
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

261

per jaar gedurende meer dan 20
minuten per dag slagschaduw
kan optreden en voorzover zich
in de door de slagschaduw
getroffen uitwendige
scheidingsconstructie van
gevoelige gebouwen of
woonwagens ramen bevinden.
De afstand geldt van een punt
op ashoogte van de windturbine
tot de gevel van het gevoelige
object.
2 Het bevoegd gezag kan met
betrekking tot het in werking
hebben van een windturbine
aanvullend
maatwerkvoorschriften stellen
ten behoeve van het voorkomen
of beperken van hinder door
slagschaduw indien het eerste
lid in een specifiek geval niet
toereikend is.

over een werkplek beweegt
waar gestudeerd of gelezen
wordt. De mate van hinder
wordt onder meer bepaald
door de frequentie van het
passeren (rotortoerental),
door de blootstellingsduur
en door de intensiteit van
de wisselingen in
lichtsterkte.
Passeerfrequenties tussen
2,5 en 14 Hz (aantal
passeringen per seconde)
veroorzaken hinder. Bij
grotere turbines is het
toerental lager zodat de
passeerfrequenties
doorgaans beneden 2,5 Hz
liggen. Naast de
passeerfrequentie is een
aantal andere factoren ook
bepalend voor eventuele
hinder in de omgeving.
Deze factoren zijn dermate
locatiespecifiek dat het
ondoenlijk is een
eenduidige alomvattende
norm te stellen. Doorgaans
is het noodzakelijk deze
factoren in samenhang te
analyseren en te
projecteren op de specifieke
situatie. Zo nodig kan
hieromtrent een
maatwerkvoorschrift
worden gesteld. Uit
jurisprudentie van de Raad
van State is gebleken dat,
afgezien van de
beperkingen ten aanzien
van de passeerfrequenties
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(niet tussen 2,5 - 14 Hz),
ten aanzien van de
hinderduur en gelet op het
alara-beginsel van de Wet
milieubeheer geen nulhinder als uitgangspunt
genomen hoeft te worden
(E03.95 1961, 24 oktober
1996). Zo is een hinderduur
van maximaal 64 (en
gemiddeld 17) dagen per
jaar met een maximum van
20 minuten per dag als
aanvaardbaar te
beschouwen. Bovendien zijn
in veel gevallen eenvoudige
voorzieningen aan te
brengen aan een turbine.
Dat kan bijvoorbeeld in de
vorm van een
stilstandregeling. Hoewel
het hier om lichthinder gaat
wordt ook hier de definitie
van geluidgevoelig gebouw
gebruikt, omdat in de
praktijk gebleken is dat het
bij lichthinder meestal om
dezelfde te beschermen
objecten gaat als bij geluid.
Indien zich in de
buitenmuur van te
beschermen gebouwen of
woonwagens geen ramen
bevinden zal er geen hinder
door slagschaduw optreden.
Tuinen bij woningen worden
niet beschermd ten aanzien
van slagschaduw. Het
bevoegd gezag kan met
betrekking tot het in
werking hebben van een
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windturbine aanvullend
maatwerkvoorschriften
stellen met het oog op het
voorkomen of beperken van
hinder door slagschaduw
indien artikel 2.3.8.2 in een
specifiek geval niet
toereikend is.

Activiteitenregeling

3.13
1 Ten behoeve van het
voorkomen of beperken van
slagschaduw en lichtschittering
wordt lichtschittering bij het in
werking hebben van een
windturbine zoveel mogelijk
voorkomen of beperkt door
toepassing van niet
reflecterende materialen of
coatinglagen op de betreffende
onderdelen. Het meten van
reflectiewaarden vindt plaats
overeenkomstig NEN-EN-ISO
2813 of een daaraan ten minste
gelijkwaardige meetmethode.
2 Het bevoegd gezag kan met
betrekking tot het in werking
hebben van een windturbine
aanvullend
maatwerkvoorschriften stellen
ten behoeve van het voorkomen
of beperken van hinder door
lichtschittering indien het eerste
lid in een specifiek geval niet
toereikend is.

2.3.8.3 (slagschaduw en
lichtschittering:
beperken van reflectie)
en artikel 2.3.8.4
(slagschaduw en
lichtschittering: meten
reflectiewaarden)
Lichthinder kan voorkomen
worden door het gebruik
van niet reflecterende
materialen of door coating
op de rotorbladen aan te
brengen. Daarnaast blijkt
dat door weersinvloeden de
rotorbladen mat kunnen
worden (glansgraad
maximaal 30%) waardoor
reflectiewaarden in de tijd
afnemen. De methode van
meten van reflectiewaarden
is opgenomen in NEN-ENISO 2813, ”Verven en
vernissen - Metingen van de
glans (spiegelende reflectie)
van niet-metallieke
verflagen onder 20°, 60° en
85°, uitgave 1999”. Hoewel
de voorkeur uitgaat naar de
meetmethode uit dit
voorschrift, kan ook van
een gelijkwaardige
meetmethode gebruik

Overgenomen
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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worden gemaakt.
Gelijkwaardige
meetmethoden zijn
bijvoorbeeld opgenomen in
DIN (Deutsche Industrie
Norm) 67530 en NEN 3632.
Het bevoegd gezag kan met
betrekking tot het in
werking hebben van een
windturbine aanvullend
maatwerkvoorschriften
stellen met het oog op het
voorkomen of beperken van
hinder door lichtschittering
indien artikel 2.3.8.3 of
2.3.8.4 in een specifiek
geval niet toereikend is.

Activiteitenregeling

3.14a
Het rapport van een akoestisch
onderzoek, bedoeld in artikel
1.11, derde lid, van het besluit,
bevat de volgende gegevens:
a. de naam van de
opdrachtgever van het
onderzoek;
b. de naam van de instantie die
het onderzoek heeft uitgevoerd;
c. de datum van het onderzoek;
d. de aanleiding en het doel van
het onderzoek;
e. de gegevens waarmee wordt
aangetoond dat de betreffende
situatie valt binnen het
toepassingsbereik van de
gebruikte methode;
f. indien een andere methode
dan die is opgenomen in deze
regeling wordt gebruikt, wordt
de noodzaak daarvan
aangegeven en wordt de

Geschrapt,
overig

meet- en rekenmethoden in
ministeriële regeling

Geluid
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toegepaste methode beschreven
en verantwoord;
g. indien een rekenmethode
wordt toegepast, alle ingevoerde
gegevens en tevens de
geraadpleegde
windfrequentiegegevens;
h. een of meer kaarten of
tekeningen op een zodanige
schaal dat een duidelijk beeld
wordt gegeven van bestaande of
voorgenomen windturbines en
van gevoelige gebouwen of
gevoelige terreinen waarop het
akoestisch onderzoek betrekking
heeft;
i. de waarneempunten;
j. de situering, akoestisch
relevante dimensies en de aard
van de doorgerekende
geluidsbeperkende of
afschermende maatregelen,
zowel op oorspronkelijk
kaartmateriaal als in de vorm
van de geschematiseerde
computerinvoer;
k. de situering, akoestisch
relevante dimensies en de aard
van de overige
geluidsreflecterende en afschermende objecten of
constructies;
l. de scheidingslijn of
scheidingslijnen tussen
akoestisch harde en zachte
bodemvlakken, met een
aanduiding van de aard van de
bodem;
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m. in akoestisch gecompliceerde
situaties, een grafische
weergave van de bij de
berekeningen gehanteerde
geometrische invoergegevens;
n. de bestaande en toekomstige
geluidsbelastingen vanwege een
windturbine of een combinatie
van windturbines van de gevel
van een gevoelig object of van
de grens van een gevoelig
terrein voor de situatie waarin
geen maatregelen zijn genomen
ter vermindering van de
geluidsemissie of ter beperking
van de geluidsoverdracht.

Activiteitenregeling

3.14b
1 Ten behoeve van het
akoestisch onderzoek, bedoeld
in artikel 3.14a, wordt bij de
bepaling van de geluidsbelasting
van een windturbine of een
combinatie van windturbines
rekening gehouden met:
a. de over een kalenderjaar
energetisch gemiddelde
bronsterkte volgens de
methode, bedoeld in hoofdstuk 3
van bijlage 4, en met
gebruikmaking van het door het
KNMI aangeleverde langjarig
gemiddelde windprofiel op
ashoogte, tenzij wordt
aangetoond dat gegevens
beschikbaar zijn die een beter
beeld geven van de
geluidsemissie van de
windturbine of een combinatie
van windturbines;

Geschrapt,
overig

meet- en rekenmethoden in
ministeriële regeling

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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b. de invloed van de omgeving
en de meteorologische
omstandigheden op de
geluidsoverdracht van de
windturbine of een combinatie
van windturbines naar het
immissiepunt.
2 Indien de vaststelling van de
geluidsbelasting vanwege een
windturbine of een combinatie
van windturbines plaatsvindt op
de gevel van een gevoelig
gebouw, bevindt het
immissiepunt zich op het punt
van de gevel, waar de
geluidsbelasting het hoogst is.
3 Indien de vaststelling van de
geluidsbelasting vanwege een
windturbine of een combinatie
van windturbines plaatsvindt op
de grens van een gevoelig
terrein, bevindt het
immissiepunt zich op het punt
van de grens waar de
geluidsbelasting het hoogst is.
4 Indien de geluidsbelasting van
een windturbine of een
combinatie van windturbines
met andere geluidsbronnen
wordt berekend, wordt de
rekenregel, bedoeld in hoofdstuk
4 van bijlage 4, toegepast

Activiteitenregeling

3.14c
Van de methode, bedoeld in
hoofdstuk 3 van bijlage 4, kan
geheel of gedeeltelijk worden
afgeweken indien aannemelijk
wordt gemaakt dat de toe te
passen afwijking:

Geschrapt,
overig

meet- en rekenmethoden in
ministeriële regeling

Geluid
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a. een belangrijke tijdbesparing
of kostenbesparing oplevert en
in de betreffende situatie
nagenoeg even nauwkeurig is;
b. in de betreffende situatie
belangrijk nauwkeuriger is, of
c. voldoende nauwkeurig is en
de methode, bedoeld in
hoofdstuk 3 van bijlage 4, in de
betreffende situatie niet leidt tot
een voldoende representatieve
geluidsbelasting.

Activiteitenregeling

3.14d
1 Indien de gegevens over het,
van de windsnelheid
afhankelijke, bronvermogen van
een windturbine of een
combinatie van windturbines
niet of niet volledig beschikbaar
zijn, wordt dit bepaald volgens
de methode, bedoeld in
hoofdstuk 2 van bijlage 4.
2 Indien in het kader van de
handhaving wordt beoordeeld of
het bronvermogen overeenkomt
met de in het akoestisch
onderzoek gebruikte waarden,
wordt de methode, bedoeld in
paragraaf 2.6 van bijlage 4
toegepast

Activiteitenregeling

2.3.4.22 (gegevens en
De drijver van de inrichting
bescheiden:
registreert de volgende
windturbines)
gegevens:
1. Degene die de activiteit
a. de emissieterm LE, bedoeld in verricht registreert de
onderdeel 3.4.1 van bijlage 4,
volgende gegevens:
gebaseerd op de effectieve
a. de emissieterm LE,
bedoeld in onderdeel xxx
3.14e

Geschrapt,
overig

Overgenomen

meet- en rekenmethoden in
ministeriële regeling
/omgevingsregeling

Geluid

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenregeling

werking gedurende het
afgelopen kalenderjaar, en
b. de voor de duur van een
handhavingsmeting als bedoeld
in paragraaf 2.6 van bijlage 4
benodigde gegevens ter
bepaling van de windsnelheid op
ashoogte

verwijzing naar
Omgevingsregeling,
gebaseerd op de effectieve
werking gedurende het
afgelopen kalenderjaar; en
b. de voor de duur van een
handhavingsmeting bedoeld
in paragraaf xxx, verwijzing
naar Omgevingsregeling
benodigde gegevens ter
bepaling van de
windsnelheid op ashoogte.
2. De gegevens, bedoeld in
het eerste lid worden
gedurende vijf
kalenderjaren na
dagtekening bewaard en ter
inzage gehouden.

3.15

2.3.9.3

1 Ten behoeve van het
voorkomen dan wel voor zover
dat niet mogelijk is het tot een
aanvaardbaar niveau beperken
van geurhinder worden bij het in
werking hebben van een
installatie voor het doorvoeren,
bufferen of keren van rioolwater
naar de buitenlucht afgevoerde
dampen, waar binnen 50 meter
van een emissiepunt een
gevoelig gebouw, niet zijnde een
gevoelig gebouw op een
gezoneerd industrieterrein dan
wel bedrijventerrein met minder
dan 1 gevoelig gebouw per
hectare, is gelegen, bovendaks
en omhoog gericht afgevoerd.
2 Het bevoegd gezag kan indien
blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau

Overgenomen

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

270

overschrijdt vanwege
onvoldoende verspreiding van
afgezogen dampen
maatwerkvoorschriften stellen
met betrekking tot het verhogen
van de afvoerhoogte van de
afgezogen dampen en gassen.
3 Ten aanzien van inrichtingen
waarvoor tot het tijdstip van het
van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op
een activiteit, op die
inrichtingen, een vergunning in
werking en onherroepelijk was,
dan wel voorschriften golden op
basis van een van de besluiten,
genoemd in artikel 6.43 van het
besluit, is het eerste lid niet van
toepassing, voor zover er geen
verandering van de inrichting
plaatsvindt waarvoor een
melding krachtens artikel 1.10
van het besluit nodig is en voor
zover er geen verandering van
de inrichting plaatsvindt die leidt
tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige
gebouwen.
4 In afwijking van het derde lid
kan het bevoegd gezag
maatwerkvoorschriften stellen.

Activiteitenregeling

3.16, eerste lid
Bij het in werking hebben van
een installatie voor het
doorvoeren, bufferen of keren
van rioolwater verkeert de
installatie in goede staat van
onderhoud en worden bij
onderhoudswerkzaamheden

-

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Geur
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zodanige maatregelen getroffen
dat geurhinder bij gevoelige
gebouwen zoveel mogelijk wordt
voorkomen dan wel als dit niet
mogelijk is tot een aanvaardbaar
niveau wordt beperkt.

Activiteitenregeling

3.16, tweede
lid

-

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Het bevoegd gezag kan indien
blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau
overschrijdt
maatwerkvoorschriften stellen
waarin maatregelen bedoeld in
het eerste lid worden
geconcretiseerd.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenregeling

3.16d

-

Ten behoeve van het realiseren
van een verwaarloosbaar
bodemrisico als bedoeld artikel
3.16f van het besluit voldoet
een wisselverwarmingsinstallatie
aan artikel 3.16e.

Activiteitenregeling

3.16e
1 Een installatie voor het
verwarmen van wissels waarbij
vloeibare bodembedreigende
stoffen worden gebruikt, wordt
uitgevoerd als een gesloten
systeem.
2 De controle, het onderhoud en
het beheer van de
wisselverwarmingseenheden,

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Geur

Schrappen of
behouden

Toelichting

Aspect

Geschrapt,
uitgewerkt

slechts verwijzing

Bodem

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

Bodem
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bedoeld in het eerste lid, zijn in
eenduidige bedrijfsinterne
procedures en werkinstructies
ter bescherming van de bodem
vastgelegd.
3 In de bedrijfsinterne
procedures en werkinstructies,
bedoeld in het tweede lid, is ten
minste aangegeven op welke
wijze:
a. de staat en goede werking
van wisselverwarmingseenheden
wordt gecontroleerd;
b. er voor zorg wordt gedragen
dat zo vaak als de
omstandigheden daarom vragen
inspecties op morsingen en
lekkages plaatsvinden, en
c. is gewaarborgd dat gemorste
of gelekte stoffen direct worden
opgeruimd.
4 Degene die de inrichting drijft
draagt er zorg voor dat de
medewerkers die binnen de
inrichting bodembedreigende
activiteiten verrichten, op de
hoogte zijn van de
bedrijfsinterne procedures en
werkinstructies, bedoeld in het
tweede lid, dat deze worden
nageleefd en binnen de
inrichting zodanig aanwezig zijn
dat een ieder daarvan op
eenvoudige wijze kennis kan
nemen.
5 Morsingen en lekkages worden
overeenkomstig de
bedrijfsinterne procedures en
werkinstructies, bedoeld in het
tweede lid, verholpen en
opgeruimd.
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6 Degene die de inrichting drijft
draagt er zorg voor dat de in het
kader van de bedrijfsinterne
procedures en werkinstructies
noodzakelijke absorptiemiddelen
en andere materialen en
middelen ter bescherming van
de bodem binnen de inrichting
in voldoende mate aanwezig zijn
en dat er voldoende in het
gebruik van deze middelen
geïnstrueerd personeel
aanwezig is.
7 Bevindingen van controles van
of onderhoud aan
wisselverwarmingseenheden,
alsmede acties genomen na
incidenten met
bodembedreigende stoffen, die
mogelijk hebben geleid tot een
bodemverontreiniging, worden
opgenomen in een logboek dat
te allen tijde beschikbaar is voor
het bevoegd gezag.
8 Artikel 2.11 van het besluit is
niet van toepassing op
wisselverwarmingseenheden die
vloeibare bodembedreigende
stoffen bevat.

Activiteitenregeling

3.27l

2.3.11.3 (lucht en geur:

1 Ten behoeve van het
doelmatig verspreiden van
emissies, het voorkomen, dan
wel zoveel mogelijk beperken
van geurhinder en het
voorkomen dan wel zoveel
mogelijk beperken van
luchtverontreiniging door
benzeen als bedoeld in artikel

afvoeren emissies)
1. Met het oog op het
beschermen van de kwaliteit
van de lucht en het
voorkomen of beperken van
geurhinder:
a. worden de
aanzuigopeningen ten
behoeve van de ventilatie

Overgenomen

Geur/lucht

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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3.26e van het besluit, bij
mechanische ventilatie in een
parkeergarage die deel uitmaakt
van een inrichting met ten
minste 20 parkeerplaatsen:
a. worden de aanzuigopeningen
ten behoeve van de ventilatie in
een verkeersluwe omgeving, of,
indien dat niet mogelijk is, op
ten minste vijf meter boven het
straatniveau en buiten de
beïnvloeding van de
uitblaasopeningen aangebracht;
b. wordt de uit de
parkeergarage afgezogen lucht
verticaal uitgeblazen op ten
minste 5 meter boven het
straatniveau of, indien binnen
25 meter van de
uitblaasopening een gebouw is
gelegen met een hoogste daklijn
die meer dan vijf meter boven
het straatniveau is gelegen, ten
minste één meter boven de
hoogste daklijn van dat gebouw;
c. bedraagt de snelheid van de
uitgeblazen lucht, gemeten bij
de rand van de uitblaasopening,
ten minste tien meter per
seconde.
2 Ten aanzien van inrichtingen
waarvoor tot het tijdstip van het
van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op
een activiteit, op die
inrichtingen, een vergunning in
werking en onherroepelijk was,
dan wel voorschriften golden op
basis van een van de besluiten,
genoemd in artikel 6.43 van het
besluit, is het eerste lid niet van

van de parkeergarage in een
verkeersluwe omgeving, of,
als dat niet mogelijk is, op
ten minste 5 m boven het
straatniveau en buiten de
beïnvloeding van de
uitblaasopeningen
aangebracht;
b. wordt de uit de
parkeergarage afgezogen
lucht verticaal uitgeblazen op
ten minste 5 m boven het
straatniveau of, als binnen
25 m van de uitblaasopening
een gebouw is gelegen met
een hoogste daklijn die meer
dan vijf meter boven het
straatniveau is gelegen, ten
minste één meter boven de
hoogste daklijn van dat
gebouw;
c. bedraagt de snelheid van
de uitgeblazen lucht,
gemeten bij de rand van de
uitblaasopening, ten minste
tien meter per seconde.
2. Het eerste lid is niet van
toepassing op
parkeergarages waarvoor tot
het tijdstip van het van
toepassing worden van het
voormalige Activiteitenbesluit
milieubeheer, een
vergunning onherroepelijk
was, of eisen golden op basis
van een van de besluiten,
genoemd in artikel 6.43 van
het voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor zover er
geen verandering van de
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toepassing, voor zover er geen
verandering van de inrichting
plaatsvindt waarvoor een
melding krachtens artikel 1.10
van het besluit nodig is en voor
zover er geen verandering van
de inrichting plaatsvindt die leidt
tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige
gebouwen.

Activiteitenregeling

parkeergarage plaatsvindt
die leidt tot een toename van
de geurbelasting op
gevoelige gebouwen.

3.65, eerste lid

Geschrapt,
overig

Ten behoeve van het realiseren
van een verwaarloosbaar
bodemrisico en ten behoeve van
het voorkomen van de
verontreiniging van een
oppervlaktewaterlichaam als
bedoeld in artikel 3.48 van het
besluit wordt bij het opslaan van
agrarische bedrijfsstoffen
voldaan aan het tweede tot en
met negende lid.

Activiteitenregeling

3.65, tweede
lid

2.3.21.3

bepaling (bodem: opslag) bal
overgenomen. het Bal gaat uit van
een andere categorie-indeling van
agrarische bedrijfsstoffen.

bodem

bodem

(bodem: opslag)
Indien agrarische bedrijfsstoffen 1. Met het oog op het
voorkomen van
langer dan twee weken maar
verontreiniging van de
korter dan een half jaar op een
bodem wordt vaste mest,
onverhard oppervlak op een
met uitzondering van
locatie worden opgeslagen,
gedroogde pluimveemest,
vindt het opslaan in elk geval
opgeslagen:
plaats:
a. boven een absorberende laag a. op een aaneengesloten
bodemvoorziening, waarbij
met een dikte van ten minste
de vloeistoffen die vrijkomen
0,15 meter en een organische
stofgehalte van ten minste 25%, worden opgevangen; of
b. op een voldoende dikke
en
absorberende laag als de
b. zodanig dat contact met
opslag op een plek niet meer
hemelwater wordt voorkomen.
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dan zes maanden duurt en
tegen inregenen is
beschermd.
2. Gedroogde pluimveemest
wordt opgeslagen:
a. in een gebouw waar de
pluimveemest wordt
beschermd tegen
weersinvloeden en met een
aaneengesloten
bodemvoorziening en
voldoende ventilatie om
condensvorming te
voorkomen;
b. in een afgedekte container
als de pluimveemest ten
minste elke twee weken
wordt afgevoerd; of
c. op een voldoende dikke
absorberende laag als de
opslag op een locatie niet
meer dan zes maanden duurt
en tegen inregenen is
beschermd.

Activiteitenregeling

3.65, derde lid
(bodem: opslag)
1. Met het oog op het
voorkomen van verontreiniging
van de bodem wordt vaste
mest, met uitzondering van
gedroogde pluimveemest,
opgeslagen:
a. op een aaneengesloten
bodemvoorziening, waarbij de
vloeistoffen die vrijkomen
worden opgevangen; of
b. op een voldoende dikke
absorberende laag als de opslag
op een plek niet meer dan zes

Geschrapt,
verwerkt in
specifieke
zorgplicht

bodem
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maanden duurt en tegen
inregenen is beschermd.
2. Gedroogde pluimveemest
wordt opgeslagen:
a. in een gebouw waar de
pluimveemest wordt beschermd
tegen weersinvloeden en met
een aaneengesloten
bodemvoorziening en voldoende
ventilatie om condensvorming te
voorkomen;
b. in een afgedekte container als
de pluimveemest ten minste
elke twee weken wordt
afgevoerd; of
c. op een voldoende dikke
absorberende laag als de opslag
op een locatie niet meer dan zes
maanden duurt en tegen
inregenen is beschermd.

Activiteitenregeling

3.65, vierde lid
Indien agrarische bedrijfsstoffen
anders dan pluimveemest
gedurende een half jaar of langer
worden opgeslagen, vindt het
opslaan plaats op ten minste een
vloeistofkerende voorziening.
Artikel 2.3 is daarbij niet van
toepassing.

2.3.21.3, eerste lid (bodem:
opslag)
1. Met het oog op het
voorkomen van
verontreiniging van de
bodem wordt vaste mest,
met uitzondering van
gedroogde pluimveemest,
opgeslagen:
a. op een aaneengesloten
bodemvoorziening, waarbij
de vloeistoffen die vrijkomen
worden opgevangen; of
b. op een voldoende dikke
absorberende laag als de
opslag op een plek niet meer
dan zes maanden duurt en
tegen inregenen is
beschermd.

Overgenomen,
inhoudelijk
aangepast

bodem

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

278

Activiteitenregeling

Activiteitenregeling

3.65, vijfde lid
Bij het opslaan van agrarische
bedrijfsstoffen anders dan
gedroogde pluimveemest op een
vloeistofkerende of
vloeistofdichte voorziening
worden vloeistoffen opgevangen
in een opslagvoorziening die
wordt aangelegd
overeenkomstig paragraaf 5.5 en
de hoofdstukken 6 en 7 van BRL
2342 en is de vloeistofkerende of
vloeistofdichte voorziening
zodanig aangelegd dat de
vloeistof naar deze
opslagvoorziening stroomt.
3.65, zesde lid
2.3.22.3
In afwijking van het tweede tot
en met vijfde lid zijn een
absorberende laag als bedoeld
in het tweede lid, een
vloeistofkerende voorziening als
bedoeld in het vierde lid en een
opslagvoorziening als bedoeld in
het vijfde lid niet vereist voor
het opslaan van kuilvoer. Indien
het gehalte aan droge stof ten
minste 40% bedraagt en de
opslag zodanig is afgedekt dat
contact met regenwater niet
plaatsvindt.

(bodem:
bodembeschermende
voorziening)
1. Met het oog op het
voorkomen van
verontreiniging van de
bodem worden kuilvoer of
vaste bijvoedermiddelen
opgeslagen op een
elementenbodemvoorziening,
waarbij de vloeistoffen die
vrijkomen worden
opgevangen.
2. Het eerste lid is niet van
toepassing als kuilvoer of
vaste bijvoedermiddelen als
veevoederbalen in plastic
folie zijn verpakt.

Geschrapt,
overig

bodem

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

bodem

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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Activiteitenregeling

3.65, zevende
lid

2.3.22.3, tweede lid

Overgenomen

Het eerste lid is niet van
Het tweede tot en met het zesde toepassing als kuilvoer of
vaste bijvoedermiddelen als
lid zijn niet van toepassing op
het opslaan van in folie verpakte veevoederbalen in plastic
folie zijn verpakt.
veevoederbalen.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenregeling

3.65, achtste lid
Indien pluimveenest op een
locatie gedurende een half jaar of
langer wordt opgeslagen, vindt
het opslaan plaats boven een
vloeistofkerende voorziening in
een afgesloten ruimte met
voldoende ventilatie. Artikel 2.3 is
daarbij niet van toepassing

2.3.21.3, tweede lid

3.65, negende
lid

2.3.21.3, tweede lid
Zie hierboven

Activiteitenregeling

Het eerste lid is niet van
toepassing als kuilvoer of vaste

2. Gedroogde pluimveemest
wordt opgeslagen:
a. in een gebouw waar de
pluimveemest wordt
beschermd tegen
weersinvloeden en met een
aaneengesloten
bodemvoorziening en
voldoende ventilatie om
condensvorming te
voorkomen;
b. in een afgedekte
container als de
pluimveemest ten minste
elke twee weken wordt
afgevoerd; of
c. op een voldoende dikke
absorberende laag als de
opslag op een locatie niet
meer dan zes maanden
duurt en tegen inregenen is
beschermd.

bodem

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Toelichting

Aspect

bodem

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
tekstueel
aangepast

bodem
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Activiteitenregeling

Activiteitenregeling

Activiteitenregeling

Activiteitenregeling

bijvoedermiddelen als
veevoederbalen in plastic folie
zijn verpakt.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

3.65, tiende lid
Het tweede, vierde en vijfde lid
zijn tot 1 januari 2021 niet van
toepassing op de opslag van
kuilvoer indien een voorziening
voor het opslaan van kuilvoer in
gebruik was voor 1 januari 2013.
3.65, elfde lid
Artikel 2.11, eerste tot en met
negende lid, van het besluit is niet
van toepassing op het opslaan
van agrarische bedrijfsstoffen.
3.103
2.3.13.4 (geur)
Zie hieronder (per lid)
Zie hieronder (per lid)

Geschrapt,
overig

bodem

Geschrapt,
overig

bodem

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geur

3.103, eerste
lid

2.3.13.4, eerste lid

Met het oog op het
voorkomen of het tot een
Ten behoeve van het
voorkomen, dan wel, voor zover aanvaardbaar niveau
dat niet mogelijk is, het tot een beperken van geurhinder
worden afgezogen dampen
aanvaardbaar niveau beperken
en gassen die naar de
van geurhinder als bedoeld in
buitenlucht worden
artikel 3.132 van het besluit,
geëmitteerd:
worden afgezogen dampen en
a. ten minste 2 m boven de
gassen van het bereiden van
voedingsmiddelen als bedoeld in hoogste daklijn van de
binnen 25 m van de
artikel 3.130, onder b, c en d,
uitmonding gelegen
bebouwing afgevoerd; of

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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van het besluit die naar de
b. geleid door een
buitenlucht worden geëmitteerd: ontgeuringsinstallatie.
a. ten minste twee meter boven
de hoogste daklijn van de binnen
25 meter van de uitmonding
gelegen bebouwing afgevoerd;
of
b. geleid door een doelmatige
ontgeuringsinstallatie

Activiteitenregeling

3.103, tweede
lid

2.3.13.4, tweede lid

Dampen die vrijkomen bij
Ten behoeve van het voorkomen het bereiden van
voedingsmiddelen met
dan wel, voor zover dat niet
grootkeukenapparatuur in
mogelijk is, het tot een
een ruimte bij grillen,
aanvaardbaar niveau beperken
anders dan met houtskool,
van geurhinder, bedoeld in
frituren of bakken in olie of
artikel 3.132 van het besluit,
vet, worden afgezogen en
worden dampen die vrijkomen
geleid door een vetvangend
bij het bereiden van
filter.
voedingsmiddelen, bedoeld in
artikel 3.130, onder b, van het
besluit, in een ruimte bij grillen,
anders dan met houtskool, dan
wel frituren of bakken in olie of
vet, afgezogen en voordat zij in
de buitenlucht worden
afgevoerd, geleid door een
doelmatig verwisselbaar of
reinigbaar vetvangend filter.

Activiteitenregeling

3.103, derde lid

2.3.13.4, derde lid

Het eerste en tweede lid zijn niet
van toepassing indien het
mogelijke effect van de
geuremissie van de uittredende
lucht van een afzuiginstallatie
beperkt blijft tot een gezoneerd
industrieterrein of een
bedrijventerrein met minder dan

Het eerste en tweede lid zijn
niet van toepassing als het
mogelijke effect van de
geuremissie van de
uittredende lucht van een
afzuiginstallatie beperkt
blijft tot een gezoneerd
industrieterrein of een

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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één gevoelig gebouw per
hectare.

Activiteitenregeling

bedrijventerrein met minder
dan één geurgevoelig
gebouw per hectare.

3.103, vierde
lid
Het bevoegd gezag kan indien
blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau
overschrijdt vanwege het slecht
functioneren van de
ontgeuringsinstallatie,
onvoldoende verspreiding van
afgezogen dampen,
geuremissies die niet via de
afzuiging worden afgevoerd of
incidentele geurpieken, in
aanvulling op het eerste lid,
overeenkomstig artikel 2.7a,
derde lid, van het besluit,
maatwerkvoorschriften stellen
met betrekking tot:
a. de uitvoering en het
onderhoud van een
ontgeuringsinstallatie als
bedoeld in het eerste lid;
b. de situering van het
emissiepunt;
c. het voorkomen of beperken
van diffuse geuremissies; of
d. het beperken van incidentele
geurpieken tot specifieke
tijdstippen

Activiteitenregeling

3.103, vijfde lid

2.3.14.4, vierde lid

Ten aanzien van inrichtingen
waarvoor tot het tijdstip van het
van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op
een activiteit, op die
inrichtingen, een vergunning in

Het eerste lid is niet van
toepassing op activiteiten
waarvoor tot het tijdstip van
het van toepassing worden
van het voormalige
Activiteitenbesluit

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Geur

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Geur
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werking en onherroepelijk was,
dan wel voorschriften golden op
basis van een van de besluiten,
genoemd in artikel 6.43 van het
besluit, is het eerste lid niet van
toepassing, voor zover er geen
verandering van de inrichting
plaatsvindt waarvoor een
melding krachtens artikel 1.10
van het besluit nodig is en voor
zover er geen verandering van
de inrichting plaatsvindt die leidt
tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige
gebouwen.

milieubeheer of een deel
daarvan op een activiteit,
voor die activiteit, een
vergunning onherroepelijk
was, of voorschriften golden
op basis van een van de
besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het
voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer, voor zover er
geen verandering van de
activiteit plaatsvindt die
leidt tot een toename van
de geurbelasting op
geurgevoelige gebouwen.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenregeling

3.103, zesde lid
In afwijking van het vijfde lid
kan het bevoegd gezag
maatwerkvoorschriften als
bedoeld in het vierde lid stellen.

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Geur

Activiteitenregeling

3.103, zevende
lid
In afwijking van het vijfde lid
kan het bevoegd gezag indien
blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau
overschrijft overeenkomstig
artikel 2.7a, tweede en derde
lid, van het besluit bij
maatwerkvoorschrift bepalen dat
het eerste lid wel van toepassing
is.

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden

Toelichting

Aspect
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Activiteitenregeling

3.104
Ten behoeve van het
voorkomen, dan wel, voor zover
dat mogelijk is, het tot een
aanvaardbaar niveau beperken
van geurhinder als bedoeld in de
artikelen 3.135 en 3.126 van het
besluit;
a. wordt bij het slachten van
dieren als bedoeld in artikel
3.133, onder a, van het besluit,
ten minste de vaste dierlijke
mest die vrijkomt bij het
slachten in afgesloten, lekvrije
tonnen of bakken opgeslagen;
b. worden afgezogen dampen en
gassen van het broeien of koken
van dierlijke bijproducten als
bedoeld in artikel 3.133, onder
a, van het besluit, indien deze
op de buitenlucht worden
geëmitteerd.
1°. ten minste twee meter
boven de hoogste daklijn van de
binnen 25 meter van de
uitmonding gelegen gebouwen
afgevoerd; of
2°. geleid door een doelmatige
ontgeuringsinstallatie.
2 Het bevoegd gezag kan, indien
blijkt dat de geurhinder een
aanvaardbaar niveau
overschrijdt vanwege het slecht
functioneren van de
ontgeuringsinstallatie,
onvoldoende verspreiding van
afgezogen dampen, geuremissie
die niet via de afzuiging wordt
afgevoerd of incidentele
geurpieken, in aanvulling op het
eerste lid, onder b,

2.3.24.4 (geur)
1. Met het oog op het
voorkomen of het tot een
aanvaardbaar niveau
beperken van geurhinder:
a. wordt bij het slachten
van dieren ten minste de
vaste dierlijke mest die
vrijkomt bij het slachten in
afgesloten, lekvrije tonnen
of bakken opgeslagen;
b. worden afgezogen
dampen en gassen van het
broeien of koken van
dierlijke bijproducten, als
deze op de buitenlucht
worden geëmitteerd:
12. ten minste 2 m boven de
hoogste daklijn van de
binnen 25 m van de
uitmonding gelegen
gebouwen afgevoerd; of
22. geleid door een
doelmatige
ontgeuringsinstallatie.
2. Het eerste lid is niet van
toepassing op activiteiten
waarvoor tot het tijdstip
van het van toepassing
worden van het voormalige
Activiteitenbesluit
milieubeheer op die
activiteit een vergunning in
werking en onherroepelijk
was, of voorschriften golden
op basis van een van de
besluiten, genoemd in
artikel 6.43 van het
voormalige
Activiteitenbesluit

Overgenomen

Geur

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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overeenkomstig artikel 2.7a,
derde lid, van het besluit,
maatwerkvoorschriften stellen
met betrekking tot:
a. de uitvoering en het
onderhoud van een
ontgeuringsinstallatie als
bedoeld in het eerste lid, onder
b;
b. de situering van de
afvoerpijp;
c. het voorkomen of beperken
van diffuse geuremissies; of
d. het beperken van incidentele
geurpieken tot specifieke
tijdstippen.
3 In afwijking van het eerste lid,
onder b, kan het bevoegd gezag
indien blijkt dat de geurhinder
een aanvaardbaar niveau
overschrijdt en de
bevoegdheden, bedoeld in het
tweede lid, onvoldoende zijn om
de overschrijding ongedaan te
maken, overeenkomstig artikel
2.7a, derde lid, van het besluit
maatwerkvoorschriften stellen
met betrekking tot de
aanwezigheid van een
ontgeuringsinstallatie of een
grotere afvoerhoogte van de
afgezogen dampen en gassen.
4 Ten aanzien van inrichtingen
waarvoor tot het tijdstip van het
van toepassing worden van het
besluit of een deel daarvan op
een activiteit, op die
inrichtingen, een vergunning in
werking en onherroepelijk was,
dan wel voorschriften golden op
basis van een van de besluiten,

milieubeheer, voor zover er
geen verandering van de
activiteit heeft
plaatsgevonden en voor
zover er geen verandering
plaatsvindt die leidt tot een
toename van de
geurbelasting op gevoelige
gebouwen.
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genoemd in artikel 6.43 van het
besluit, is het eerste lid niet van
toepassing, voor zover er geen
verandering van de inrichting
plaatsvindt waarvoor een
melding krachtens artikel 1.10
van het besluit nodig is en voor
zover er geen verandering van
de inrichting plaatsvindt die leidt
tot een toename van de
geurbelasting op gevoelige
gebouwen.
5 In afwijking van het vierde lid
kan het bevoegd gezag
maatwerkvoorschriften als
bedoeld in het tweede en derde
lid stellen.

Activiteitenregeling

2.3.24.5, 2.3.24.13
2.3.24.5
1 Ten behoeve van het
(bodem:
realiseren van een
verwaarloosbaar bodemrisico als bodembeschermende
bedoeld in artikel 3.135 van het voorziening)
Met het oog op het
besluit vindt het pekelen van
voorkomen van
dierlijke bijproducten en
verontreiniging van de
organen als bedoeld in artikel
bodem vindt het pekelen
3.133, onder a en d, van het
van dierlijke bijproducten en
besluit plaats boven een
organen plaats boven een
bodembeschermende
aaneengesloten
voorziening.
bodemvoorziening.
2 Ten behoeve van het
voorkomen dan wel, voor zover
dat niet mogelijk is, het zoveel
2.3.24.13
mogelijk beperken van de
(water)
verontreiniging van een
Met het oog op het
oppervlaktewaterlichaam en ter doelmatig beheer van
bescherming van de doelmatige afvalwater worden bij het
werking van voorzieningen voor pekelen van dierlijke
het beheer van afvalwater als
bijproducten en organen de
bedoeld in artikel 3.135 van het gemorste of gelekte stoffen

3.105

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Bodem/water

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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besluit worden bij het pekelen
van dierlijke bijproducten en
organen, bedoeld in artikel
3.133, onder a en d,van het
besluit, ten minste de gemorste
of gelekte stoffen zoveel
mogelijk zonder verder
toevoegen van water opgeruimd
en afgevoerd als afvalstof en
wordt zoveel mogelijk
voorkomen dat deze stoffen in
het afvalwater terecht kunnen
komen. Deze werkwijze wordt
opgenomen in de bedrijfsinterne
procedures en werkinstructies,
bedoeld in artikel 2.3, tweede
lid.

Activiteitenregeling

3.106, onder a
Aan artikel 3.141, eerste lid, van
het besluit wordt in ieder geval
voldaan indien:
a. de afgezogen stofemmissies
die vrijkomen bij het
vervaardigen en bewerken van
voedingsmiddelen of dranken
waarbij voedingsmiddelen of
grondstoffen daarvan worden
gedroogd, gemalen, gebrand of
geroosterd of waarbij goederen
behorend tot de stuifklasse S1,
S2, S3 of S4 worden gemengd,
worden gevoerd door een
filterende afscheider die geschikt
is om aan artikel 3.141, eerste
lid, van het besluit te voldoen

zoveel mogelijk zonder
verder toevoegen van water
opgeruimd en afgevoerd als
afvalstof en wordt zoveel
mogelijk voorkomen dat
deze stoffen in het
afvalwater terecht kunnen
komen.

Lucht
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Activiteitenregeling

Activiteitenregeling

3.106, onder b
de filterende afscheider in goede
staat van onderhoud verkeert,
periodiek gecontroleerd wordt en
zo vaak als voor de goede
werking nodig is, wordt
schoongemaakt en vervangen.
3.107, eerste
lid

Lucht

Lucht

Ten behoeve van het voorkomen
dan wel zoveel mogelijk
beperken van diffuse emissies
wordt stofklasse S dat vrijkomt
bij het vervaardigen en
bewerken van voedingsmiddelen
of dranken als bedoeld in artikel
3.141 van het besluit waarbij
voedingsmiddelen of
grondstoffen daarvan worden
gedroogd, gemalen, gebrand of
geroosterd of waarbij goederen
behorend tot de stuifklasse S1,
S2, S3 of S4 worden gemengd,
voor zover dat redelijkerwijs
mogelijk is, doelmatig aan de
bron afgezogen.

Activiteitenregeling

3.107, tweede
lid

Lucht

Ten behoeve van het doelmatig
verspreiden van emissies naar
de buitenlucht, worden de
afgezogen emissies die
vrijkomen bij het vervaardigen
en bewerken van
voedingsmiddelen of dranken als
bedoeld in artikel 3.141 van het
besluit, waarbij
voedingsmiddelen of
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grondstoffen daarvan worden
gedroogd, gemalen, gebrand of
geroosterd of waarbij goederen
behorend tot de stuifklasse S1,
S2, S3 of S4 worden gemengd
en naar de buitenlucht worden
afgevoerd, bovendaks en
omhoog gericht afgevoerd,
indien binnen 50 meter van een
emissiepunt een gevoelig
gebouw, niet zijnde een gevoelig
gebouw op een gezoneerd
industrieterrein dan wel op een
bedrijventerrein met minder dan
één gevoelig gebouw per
hectare, is gelegen.

Activiteitenregeling

Activiteitenregeling

3.112
Bij het bepalen van het
langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (LAr,LT) en
het maximaal geluidsniveau
LAmax als gevolg van een
inrichting met een
binnenschietbaan, bedoeld in
artikel 3.144, tweede lid, van het
besluit, wordt gemeten volgens
het in bijlage 7 opgenomen
Meetvoorschrift
binnenschietinrichtingen.
3.113
Ingevolge artikel 1.11, tiende lid,
van het besluit, bevat het rapport
van een akoestisch onderzoek,
bedoeld in artikel 1.11, derde lid,
onder f, van het besluit, de
volgende gegevens:

Geschrapt,
overig

meet- en rekenmethoden in
ministeriële regeling /
omgevingsregeling

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

Geluid
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a. een gedetailleerde beschrijving
(naam, type, fabricaat) van de
gemeten representatieve wapens
en de gebruikte munitie (type en
LOT-nummer);
b. het totale aantal schoten van
de representatieve
gebruiksituatie voor de relevante
wapencategorieën voor de
relevante beoordelingsperioden;
c. gebruikte meetapparatuur;
d. een plattegrond van de
meetsituatie (bijvoorbeeld:
ligging baan, positie wapen,
adres, omgeving geluidgevoelige
bestemmingen, etc.) en een
opgave van de
beoordelingspunten (afstanden,
microfoonhoogte, afstand tot de
gevel, afmetingen van de
ruimte);
e. de meetwaarden voor LAE en
LAmax alsmede de energetische
gemiddelde waarden;
f. de beoordelingsniveaus per
meetlocatie voor de relevante
beoordelingsperioden;
g. het gemeten
achtergrondgeluidniveau per
meetlocatie en beschrijving van
de aard van de stoorgeluiden, en
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h. de weersomstandigheden
indien metingen buiten zijn
uitgevoerd
Activiteitenregeling

3.114
1 Ten behoeve van het
voorkomen van risico’s voor de
omgeving en ongewone
voorvallen, dan wel, voor zover
dat niet mogelijk is, het zoveel
mogelijk beperken van de
risico’s voor de omgeving en de
kans dat ongewone voorvallen
zich voordoen en de gevolgen
hiervan, bedoeld in artikel 3.146
van het besluit, wordt bij het
traditioneel schieten ten minste
voldaan aan het vierde tot en
met zevende lid.
2 Ten behoeve van het
voorkomen dan wel, voor zover
dat niet mogelijk is, het zoveel
mogelijk beperken van de
belasting van de bodem,
bedoeld in artikel 3.146 van het
besluit, wordt bij het traditioneel
schieten voldaan aan het derde,
vierde en zevende lid.
3 Indien bij het schieten hulzen
van verschoten munitie
vrijkomen, vindt het schieten
plaats boven een
bodembeschermende
voorziening.
4 Het schieten vindt op zodanige
wijze plaats dat alle afgeschoten
kogels worden opgevangen in
een voorziening. De voorziening
is opgesteld boven een

2.3.14.3, 2.3.14.4, 2.3.14.5
2.3.14.3 (bodem en externe
veiligheid)
Bij het traditioneel schieten
dient een kogelvanger te
worden toegepast. Een
kogelvanger is een
voorziening, waarmee alle
afgeschoten kogels dienen
te worden opgevangen. Het
schieten dient zodanig
plaats te vinden dat alle
afgeschoten kogels in de
kogelvanger terecht komen.
Voor bepaalde
schietdisciplines kan dat
betekenen dat het schieten
met een oplegsteun of affuit
nodig is. Om ervoor zorg te
dragen dat alle afgeschoten
kogels in de kogelvanger
terecht komen, mogen
ongeoefende schutters
alleen met toepassing van
een affuit schieten. De
baancommandant
beoordeelt of sprake is van
een geoefende of een
ongeoefende schutter.
Het toepassen van een
kogelvanger is noodzakelijk
in het kader van externe
veiligheid en ten behoeve
van het voorkomen, dan
wel voor zover dat niet

Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Veiligheid en
Bodem

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

292

bodembeschermende
voorziening.
5 Gedurende de periode dat
wordt geschoten bevinden zich
geen personen of veediersoorten
in de onveilige zone,
uitgezonderd de schutter, de
baancommandant en één of
meerdere door de
baancommandant aangewezen
personen. De onveilige zone
omvat de oppervlakte van een
rechthoek van twee meter aan
weerszijde van de voorziening
waarin de afgeschoten kogels
worden opgevangen, bedoeld in
het vierde lid, bij acht meter. De
zone bevindt zich aan de zijde
waar op het doel wordt
geschoten.
6 In afwijking van het vijfde lid
omvat de onveilige zone bij het
schieten op een houten blok of
knoest met kogels van
kalibernummer 16 of kleiner de
oppervlakte van een halve cirkel
met een straal van 25 meter
met het doel waarop wordt
geschoten als middelpunt. De
zone bevindt zich aan de zijde
waar op het doel wordt
geschoten.
7 In afwijking van het vierde tot
en met het zesde lid kan het
bevoegd gezag bij de viering
van festiviteiten
maatwerkvoorschriften stellen
ten behoeve van:
a. het voorkomen dan wel, voor
zover dat niet mogelijk is, het

mogelijk is, het zoveel
mogelijk beperken van de
belasting van de bodem.
Door het toepassen van een
kogelvanger worden de
externe veiligheidsrisico’s
van het traditioneel
schieten zoveel mogelijk
beperkt, doordat geen
kogels achter het doel –
waarop geschoten wordt –
terecht komen. Het gebruik
van de kogelvanger beperkt
derhalve de ‘onveilige
zone’.
Daarnaast is het toepassen
van een kogelvanger
noodzakelijk ten behoeve
van het voorkomen, dan
wel voor zover dat niet
mogelijk is, het zoveel
mogelijk beperken van de
belasting van de bodem. Bij
het traditioneel schieten
wordt onder meer gebruik
gemaakt van kogels die uit
lood bestaan. Lood is
schadelijk voor het milieu
en derhalve een zwarte
lijst-stof. Door het
toepassen van een
kogelvanger wordt
voorkomen dat kogels in de
bodem terecht kunnen
komen. Afgeschoten kogels
worden opgevangen in een
verzamelbak (of
wattenbak). Deze
verzamelbak maakt
onderdeel uit van de
kogelvanger.
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zoveel mogelijk beperken van de
belasting van de bodem; en
b. met betrekking tot de
onveilige zone.
8 De dagen of dagdelen waarop
festiviteiten als bedoeld in het
zevende lid plaatsvinden worden
door het bevoegd gezag bij
maatwerkvoorschrift
aangewezen, met dien
verstande dat het aantal aan te
wijzen dagen of dagdelen niet
meer dan twaalf per
kalenderjaar bedraagt.

De kogelvanger dient
opgesteld te worden boven
een bodembeschermende
voorziening, om te
voorkomen dat de kogels
die opgevangen worden
door de kogelvanger, maar
onverhoopt niet in de
verzamelbak terecht
komen, op of in de bodem
terecht kunnen komen. De
drijver van de inrichting kan
een keuze maken voor de
toe te passen
bodembeschermende
voorzieningen (en daarbij
horende maatregelen).
Doorgaans gaat het om een
verharding, kleed of
voldoende dik plasticfolie
met voldoende oppervlakte
onder de kogelvanger. De
kogels die niet worden
opgevangen in de
verzamelbak komen op
deze voorziening terecht.
Deze kogels, maar ook de
kogels die worden
opgevangen in de
verzamelbak, dienen na
afloop van een schietdag te
worden verwijderd om
uitloging naar de bodem te
voorkomen.
Een andere optie is het
treffen van voorzieningen
waardoor verzekerd wordt
dat alle kogels die worden
opgevangen door de
kogelvanger terecht komen
in de verzamelbak. Dit kan
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gerealiseerd worden door
de kogels, die worden
opgevangen door de
kogelvanger, door middel
van een gesloten buis af te
voeren naar een afgesloten
verzamelbak.
In de paragraaf van het
Activiteitenbesluit over
traditioneel schieten
stonden ook bepalingen
over het zich bij de
kogelvanger bevinden van
personen of veediersoorten.
Dit gedragsvoorschrift valt
nu onder de specifieke
zorgplicht.

2.3.14.4 (bodem:
bodembeschermende
voorziening)
Er dient te worden
voorkomen dat de hulzen
van verschoten patronen in
of op de bodem terecht
komen. Om deze reden
wordt in dit artikel
voorgeschreven dat het
schieten plaats dient te
vinden boven een
bodembeschermende
voorziening. Dit betekent
dat de zone rond de
standplaats van de schutter
dusdanig geconditioneerd
dient te zijn, dat het
verzamelen van de hulzen
makkelijk uitvoerbaar is.
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2.3.14.5 (t/m 2.3.14.10)
Deze artikelen zijn gelijk
aan de artikelen uit
paragraaf 5.4.2 van het
Besluit activiteiten
leefomgeving. Zie de
toelichtingen bij deze
artikelen.

Activiteitenregeling

3.118
1. Het rapport van een akoestisch
onderzoek, bedoeld in artikel
1.11, derde lid, onderdeel g, van
het besluit voldoet aan bijlage 9
en bevat de volgende gegevens:
a. de naam van de opdrachtgever
van het onderzoek;
b. de naam van de instantie die
het onderzoek heeft uitgevoerd
c. de datum van het onderzoek

Geschrapt,
overig

meet- en rekenmethoden in
ministeriële regeling /
omgevingsregeling

Geluid

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

d. de aanleiding en het doel van
het onderzoek;
e. de gegevens waarmee wordt
aangetoond dat de betreffende
situatie valt binnen het
toepassingsbereik van de
gebruikte methode;
1°. een gedetailleerde
beschrijving (naam, type,
fabricaat) van de gemeten
representatieve wapens en de
gebruikte munitie (merk en
type);
2°. het totale aantal schoten van
de representatieve
gebruiksituatie voor de
relevante wapencategorieën
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voor de relevante
beoordelingsperioden;
3°. een plattegrond van de
akoestisch relevante dimensies
en de aard van de
doorgerekende
geluidsbeperkende of
afschermende maatregelen;
4°. de meetwaarden voor LAE
en LAmax alsmede de
energetische gemiddelde
waarden;
5°. het gemeten
achtergrondgeluidniveau per
meetlocatie en de beschrijving
van de aard van de
stoorgeluiden;
6°. de weersomstandigheden
indien metingen buiten zijn
uitgevoerd
f. indien een andere methode
dan die is opgenomen in bijlage
9 wordt gebruikt, wordt de
noodzaak daarvan aangegeven
en wordt de toegepaste
methode beschreven en
verantwoord;
g. indien een rekenmethode
wordt toegepast, alle ingevoerde
gegevens en tevens de
geraadpleegde
windfrequentiegegevens;
h. een of meer kaarten of
tekeningen op een zodanige
schaal dat een duidelijk beeld
wordt gegeven van bestaande of
voorgenomen buitenschietbanen
en van gevoelige gebouwen of
gevoelige terreinen waarop het
akoestisch onderzoek betrekking
heeft;
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i. de waarneempunten;
j. de situering, akoestisch
relevante dimensies en de aard
van de doorgerekende
geluidsbeperkende of
afschermende maatregelen,
zowel op het oorspronkelijke
kaartmateriaal als in de vorm
van de geschematiseerde
computerinvoer;
k. de situering, akoestisch
relevante dimensies en de aard
van de overige
geluidsreflecterende en afschermende objecten of
constructies;
l. de scheidingslijn of
scheidingslijnen tussen
akoestisch harde en zachte
bodemvlakken, met een
aanduiding van de aard van de
bodem;
m. in akoestisch gecompliceerde
situaties, een grafische
weergave van de bij de
berekeningen gehanteerde
geometrische invoergegevens;
n. de geluidsbelasting van een
buitenschietbaan op de gevel
van een gevoelig object of van
de grens van een gevoelig
terrein uitgedrukt in Bs,dan.
2 In afwijking van het eerste lid,
onderdeel e, onder 1°, kan voor
militair gebruik worden volstaan
met een beschrijving van het
aantal wapens per
representatieve categorie.
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3 Ten behoeve van het
akoestisch onderzoek, bedoeld
in artikel 1.11, derde lid, van
het besluit, wordt bij de bepaling
van de geluidsbelasting van een
buitenschietbaan rekening
gehouden met:
a. de over een kalenderjaar
energetisch gemiddelde
bronsterkten volgens de
methode, bedoeld in paragraaf
4.5 van bijlage 9, en met
gebruikmaking van de gegevens
uit het register, bedoeld in het
achtste lid, en de op grond van
bijlage 9 aangeleverde langjarig
gemiddelde windprofielen, tenzij
wordt aangetoond dat gegevens
beschikbaar zijn die een
gelijkwaardig of beter beeld
geven van de geluidsemissie van
de buitenschietbaan;
b. de invloed van de omgeving
en de meteorologische
omstandigheden op de
geluidsoverdracht van de
buitenschietbaan naar het
immissiepunt.
4 Indien de vaststelling van de
geluidsbelasting vanwege een
buitenschietbaan plaatsvindt op
de gevel van een gevoelig
gebouw, bevindt het
immissiepunt zich op het punt
van de gevel, waar de
geluidsbelasting het hoogst is.
5 Indien de vaststelling van de
geluidsbelasting vanwege een
buitenschietbaan plaatsvindt op
de grens van een gevoelig
terrein, bevindt het
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immissiepunt zich op het punt
van de grens waar de
geluidsbelasting het hoogst is.
6 Van de methode, bedoeld in
hoofdstuk 4 van bijlage 9, kan
geheel of gedeeltelijk worden
afgeweken indien aannemelijk
wordt gemaakt dat de toe te
passen afwijking:
a. een belangrijke tijdbesparing
of kostenbesparing oplevert en
in de betreffende situatie
nagenoeg even nauwkeurig is;
b. in de betreffende situatie
belangrijk nauwkeuriger is, of
c. voldoende nauwkeurig is en
de methode, bedoeld in
hoofdstuk 4 van bijlage 9, in de
betreffende situatie niet leidt tot
een voldoende representatieve
geluidsbelasting.
7 Indien de gegevens over het
bronvermogen van een wapenof munitiecombinatie niet of niet
volledig beschikbaar zijn, wordt
dit bepaald volgens de methode,
bedoeld in paragraaf 4.4 van
bijlage 9. Indien in het kader
van de handhaving wordt
beoordeeld of het bronvermogen
overeenkomt met de in het
akoestisch onderzoek gebruikte
waarden, wordt de methode,
bedoeld in paragraaf 4.5 van
bijlage 9, toegepast.
8 De Minister van Infrastructuur
en Milieu draagt zorg voor het in
stand houden van een register
van brongegevens van wapenen munitiecombinaties als
bedoeld in paragraaf 4.4 van
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bijlage 9. Het bevoegd gezag
heeft op aanvraag inzage in dit
register.

Activiteitenregeling

3.118a

2.3.4.26

De drijver van de inrichting
registreert de volgende
gegevens:
a. dagelijks het aantal schoten
of ontploffingen per wapentype,
per dag-, avond- en
nachtperiode, per baan, en
b. voor de duur van de
handhavingsmeting, bedoeld in
paragraaf 4.4.1 van bijlage 9, de
op dat tijdstip gebruikte wapens
en verschoten munitie.

(gegevens en
bescheiden:
buitenschietbanen)
1. Degene die de activiteit
verricht registreert de
volgende gegevens:
a. dagelijks het aantal
schoten of ontploffingen per
wapentype, per dag-,
avond- en nachtperiode,
per baan; en
b. voor de duur van de
handhavingsmeting,
bedoeld in xxx, verwijzing
naar Omgevingsregeling, de
op dat tijdstip gebruikte
wapens en verschoten
munitie.
2. De gegevens, bedoeld in
het eerste lid, worden
gedurende vijf
kalenderjaren na
dagtekening bewaard en ter
inzage gehouden.

Onderwerp

Artikel huidige wet

Artikel bruidsschat
omgevingsplan

Activiteitenregeling

3.123

2.3.23.3 (bodem:

1 Het fokken, houden of trainen
van vogels of zoogdieren vindt
plaats boven een

bodembeschermende
voorziening)
1. Met het oog op het

Geluid
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat.

Artikel
bruidsschat
waterschapsv.

Schrappen of
behouden
Overgenomen,
aangepast aan
systeem

Toelichting

Aspect

Bodem/geur
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Activiteitenregeling

vloeistofkerende voorziening.
Artikel 2.3 is daarbij niet van
toepassing.
2 Het eerste lid is niet van
toepassing op het fokken,
houden of trainen van vogels of
zoogdieren in de buitenlucht
indien uitwerpselen,
voedselresten en dierlijke
bijproducten regelmatig worden
verwijderd.
3 Artikel 2.11 van het besluit is
niet van toepassing op het
fokken, houden en trainen van
vogels en zoogdieren.

voorkomen van
verontreiniging van de
bodem vindt het fokken,
houden of trainen van
vogels of zoogdieren plaats
boven een aaneengesloten
bodemvoorziening.
2. Het eerste lid is niet van
toepassing op het fokken,
houden of trainen van
vogels of zoogdieren in de
buitenlucht als uitwerpselen
en voedselresten regelmatig
worden verwijderd.

Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat

3.124

2.3.1.5

1. Het bevoegd gezag kan,
indien blijkt dat de geurhinder
een aanvaardbaar niveau
overschrijft of het bodemrisico
niet verwaarloosbaar is als
bedoeld in artikel 3.169 van het
besluit, bij maatwerkvoorschrift
eisen dat uitwerpselen,
voedselresten en dierlijke
bijproducten met een bepaalde
frequentie worden verwijderd uit
een ruimte voor het fokken,
houden of trainen van vogels of
zoogdieren die geheel of
gedeeltelijk in de open lucht ligt.
2. Het bevoegd gezag kan,
indien blijkt dat de geurhinder
een aanvaardbaar niveau
overschrijft, en maatwerk op
grond van het eerste lid
onvoldoende is om de
overschrijding ongedaan te
maken, bij maatwerkvoorschrift

(maatwerkvoorschriften)
Eerste en tweede lid
Met een
maatwerkvoorschrift mag
niet worden afgeweken van
de specifieke zorgplicht,
zoals opgenomen in artikel
2.3.1.4. Wel mag er met
maatwerkvoorschriften
invulling gegeven worden
aan de specifieke
zorgplichten van deze
afdeling.

Geschrapt,
verwerkt in
maatwerk

Bodem/geur

Derde lid Maatwerk houdt
altijd rekening met de
oogmerken uit artikel
2.3.1.2 en mag daar niet
mee in strijd zijn.
Voorbeeld: paragraaf 2.3.4
schrijft voor dat bij
windturbines bepaalde
gegevens geregistreerd en
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eisen stellen aan de uitvoering
en de ligging van een ruimte
voor het fokken, houden of
trainen van vogels of zoogdieren
die geheel of gedeeltelijk in de
open lucht ligt.

gedurende vijf jaar bewaard
moeten worden. Een
gemeente kan deze regel
niet met een
maatwerkvoorschrift buiten
toepassing verklaren, als
dat alleen maar is met het
oog op het verminderen van
administratieve lasten,
zonder oog te hebben voor
de gevolgen voor het
beschermen van het milieu.
Vierde lid
Bij het stellen van een
maatwerkvoorschrift volgt
het bevoegd gezag de
instructieregels van het
Besluit kwaliteit
leefomgeving. Deze regels
vullen de zorgplicht van
deze afdeling nader in.
Voorbeeld: Het
omgevingsplan bepaalt dat
onversterkt stemgeluid niet
meegenomen wordt in de
beoordeling van de
toelaatbare geluidwaarde.
Een gemeente kan niet
zomaar voorschrijven dat
onversterkt stemgeluid toch
meegenomen wordt bij de
beoordeling van de
geluidwaarde. Het Besluit
kwaliteit leefomgeving stelt
namelijk in artikel 5.69
(uitzonderingen
geluidbronnen) dat dit niet
kan.
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Activiteitenregeling

4.109

2.3.10.2

1 Ten behoeve van het
realiseren van een
verwaarloosbaar bodemrisico
vindt het met een acculader
laden van een accu die vloeibare
bodembedreigende stoffen
bevat, plaats boven een
bodembeschermende
voorziening
2 Artikel 2.11 van het besluit is
niet van toepassing op het met
een acculader laden van een
accu die vloeibare
bodembedreigende stoffen
bevat.

(gegevens en
bescheiden)
1. Ten minste vier weken
voor het begin van een
activiteit als bedoeld in
artikel 2.3.10.1 worden aan
het bevoegd gezag
gegevens en bescheiden
verstrekt over:
a. de aard en omvang van
de activiteit en de aard en
omvang van de daarbij
behorende processen;
b. de indeling en uitvoering
van de locatie waarop de
activiteit plaatsvindt,
waarbij het volgende wordt
aangegeven:
1°. de grenzen van het
terrein;
2°. de ligging en de indeling
van de gebouwen;
3°. de functie van de te
onderscheiden ruimten en
de ligging van de
bedrijfsriolering; en
4°. de plaats van de
lozingspunten;
c. een situatieschets, met
een schaal van ten minste
1:10.000 waarop de ligging
van de activiteit ten
opzichte van de omgeving
is aangegeven en die is
voorzien van een noordpijl;
en
d. de verwachte datum van
het begin van de activiteit.

Overgenomen,
aangepast aan
systeem
Akkoord, geen
wijzigingen tov
bruidsschat
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2. Ten minste vier weken
voor de activiteit wijzigt,
worden de gewijzigde
gegevens verstrekt aan het
bevoegd gezag.

305

