
Tabel 2: geschrapte delen onderdeel milieu 1 

 

 

Water  

 

 

Regeling Artikel huidige regeling Artikel 

bruidsschat 

omgevingsplan  

Artikel 

bruidsschat 

waterschapsv.  

Schrappen of 

behouden  

Toelichting  Aspect  Ambtelijk advies  

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

1.13  

Indien het lozen van 

grondwater bij ontwatering als 

bedoeld in artikel 3.2, derde, 

vijfde en zevende lid, 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. 

      Geschrapt, overig  

 

 

   Water  Melding vervalt. Akkoord.  

 

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

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk3_Afdeling3.1_Paragraaf3.1.2_Artikel3.2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk3_Afdeling3.1_Paragraaf3.1.2_Artikel3.2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.10


Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.1, derde lid  

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. 

      Geschrapt, overig  

 

 

   Water  Toepassingsbereik.  

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

1.12  

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 

           Water  Lokaal geen aanvullende 

regeling opstellen. Wordt 

aangevuld via  

Aanvullingsbesluit bodem. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019511&artikel=7&g=2019-07-04&z=2019-07-04
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019511&artikel=7&g=2019-07-04&z=2019-07-04
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019511&artikel=7&g=2019-07-04&z=2019-07-04
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0019511&artikel=6&g=2019-07-04&z=2019-07-04
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk3_Afdeling3.1_Paragraaf3.1.1_Artikel3.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk3_Afdeling3.1_Paragraaf3.1.1_Artikel3.1
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.10


werkdagen voordat met het 

lozen wordt aangevangen. 

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. 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 

  Water  Maatwerk mogelijk, was 

voorheen ook. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

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 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

  

 Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



van de lozing en het meten en 

registreren daarvan; 

b. te treffen maatregelen; 

c. de duur van de lozing; en 

d. de plaats van het 

lozingspunt. 

 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.2a  

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. 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

  

 Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.6, derde 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. 

 

      Geschrapt, overig  

 

 

 Water  Verplaatst naar toelichting 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.6, vierde lid  

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 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 

 Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift (bijv. 

voor lid 2) 



koelwater met een hogere 

warmtevracht dan bedoeld in 

het tweede lid of waaraan in 

beperkte mate chemicaliën zijn 

toegevoegd toestaan. 

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 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 

. Water  Moet mogelijk blijven op 

basis van maatwerk, dus 

maatwerk(regel?) opnemen 



een bodemsanering 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  

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 beschikbare 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 

  Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



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. 



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. 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 

  Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.1, negende  

lid  

Het te lozen grondwater, 

bedoeld in het eerste lid, kan 

op een doelmatige wijze 

worden bemonsterd. 

      Geschrapt, verwerkt in 

specifieke zorgplicht  

 

 

 Water  Ondervangen door 

specifieke zorgplicht (artikel 

2.11 Bal) 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.2, vierde lid 

Het bevoegd gezag kan met 

betrekking tot het lozen, 

bedoeld in het derde lid, bij 

maatwerkvoorschrift afwijken 

van: 

a. het gehalte, genoemd in dat 

lid en een hoger gehalte 

vaststellen, indien genoemd 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



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. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.2, negende  

lid  

Het te lozen grondwater kan 

op een doelmatige wijze 

worden bemonsterd. 

      Geschrapt, verwerkt in 

specifieke zorgplicht  

 

 

 Water  Specifieke zorgplicht geldt.  

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.2, tiende lid  

De per tijdseenheid geloosde 

hoeveelheid grondwater kan 

voor de toepassing van het 

      Geschrapt, verwerkt in 

specifieke zorgplicht  

 

 

   Water  Specifieke zorgplicht geldt. 



zevende lid op een doelmatige 

wijze worden bepaald. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

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 

het tijdstip, bedoeld in het 

zesde lid, binnen een in dat 

maatwerkvoorschrift gestelde 

termijn wordt gestaakt. 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 

 Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

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 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 

  Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



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 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  

3.5, tweede lid  

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. 

      Geschrapt, verwerkt in 

specifieke zorgplicht 

 

 Water  Specifieke zorgplicht 

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. 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

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 

zuiveringsvoorziening dient te 

worden geleid. 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 

  Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.5, zesde lid  

Het te lozen huishoudelijk 

afvalwater kan op een 

doelmatige wijze worden 

bemonsterd. 

      Geschrapt, verwerkt in 

specifieke zorgplicht  

 

 Water  Specifieke zorgplicht 

volstaat. 



Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.6, vijfde lid 

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.  

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 

   Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

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. 

      Geschrapt, verwerkt in 

specifieke zorgplicht  

 

   Water  Specifieke zorgplicht 

volstaat 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.6a, eerste 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. 

      Geschrapt, overig  

 

 

 

   Water  Elders geregeld 



Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.6a, tweede  

lid  

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 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. 

      Geschrapt, overig  

 

 

 

 

 

   Water  Elders geregeld 



Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.6a, vijfde lid  

Het bevoegd gezag kan bij 

maatwerkvoorschrift afwijken 

van het derde lid en het lozen 

ten gevolge van gevelreiniging 

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. 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

  

   Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.6f, vijfde lid  

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 

bescherming van het milieu 

zich daartegen niet verzet. 

      Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 

   Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift 



Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.1a  

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 binnen de inrichting 

activiteiten worden verricht 

waarop hoofdstuk 3 van 

toepassing is. 

 

      Geschrapt, overig  

 

  Water  Dit artikel betreft het 

toepassingsbereik. We 

werken in de Ow niet meer 

met inrichtingen. 

Terminologie gewijzigd.  

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.127, derde lid  

Het te lozen afvalwater kan op 

een doelmatige wijze worden 

bemonsterd. 

      Geschrapt, verwerkt in 

specifieke zorgplicht  

 

 

   water  Specifieke zorgplicht 

volstaat 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.129  

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. 

      Geschrapt, verwerkt in 

specifieke zorgplicht  

  

 water  Specifieke zorgplicht 

volstaat. 

Komt bij houden van 

landbouwhuisdieren dat 

niet onder Bal valt 

waarschijnlijk niet voor. 



3 Het lozen van afvalwater op 

of in de bodem is toegestaan, 

indien het afvalwater 

gelijkmatig wordt verspreid 

over de onverharde bodem. 

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; 

c. de ligging en afvoerhoogte 

van het emissiepunt, indien 

emissies worden afgezogen; 

d. de toepassing van een 

doelmatige 

ontgeuringsinstallatie. 

-     Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 

      Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.131, eerste  

lid  

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. 

      Geschrapt, overig 

 

  

   Water  Toepassingsbereik 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

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 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. 

    Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk 

 

 

   Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.2_Artikel2.2
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.2_Artikel2.2


Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.131, zesde lid  

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. 

-     Geschrapt, verwerkt in 

maatwerk  

 

 

   Water  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

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. 

-     Geschrapt, uitgewerkt  

 

 

   Water  Toepassingsbereik 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

4.89, vijfde lid  

Het te lozen afvalwater kan op 

een doelmatige wijze worden 

bemonsterd. 

-         Water  Specifieke zorgplicht volstaat 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

4.114  

Bij het opladen van accu’s die 

vloeibare bodembedreigende 

stoffen bevatten wordt ten 

behoeve van het realiseren van 

een verwaarloosbaar 

-     Geschrapt, overig      Dit was slechts een 

verwijzing naar de 

Activiteitenregeling. Geen 

inhoudelijk artikel.  



bodemrisico, voldaan aan de bij 

ministeriële regeling te stellen 

eisen. 

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. 

 

          Water  Specifieke zorgplicht volstaat 



Activiteitenregeling  3.4  

Een zuiveringsvoorziening 

a. is goed toegankelijk, en 

b. wordt zo vaak als voor de 

goede werking daarvan nodig is 

onderhouden 

 

        Water  Specifieke zorgplicht 

volstaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Geluid  

 
Regeling Artikel huidige regeling Artikel 

bruidsschat 

omgevingsplan  

Artikel 

bruidsschat 

waterschapsv.  

Schrappen of 

behouden  

Toelichting  Aspect  Ambtelijk advies 

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. 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

 

 

 

 

 Geluid  Akkoord, niets wijzigen tov 

bruidsschat 

 maatwerk toepassen 

indien aannemelijk is dat 

niet wordt voldaan aan de 

geluidswaarden 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.17
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.17a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.19
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.19a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.20
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk3_Afdeling3.2_Paragraaf3.2.3_Artikel3.14a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk3_Afdeling3.8_Paragraaf3.8.3_Artikel3.160


Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

1.11, vijfde lid  

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 

      Geschrapt, overig   Geluid  Ondervangen door 2.3.1.8, 

gegevens en bescheiden op 

verzoek van bevoegd gezag 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.17
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.19
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.20
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.17a


termijn een rapport van een 

akoestisch onderzoek wordt 

overgelegd. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

1.11, zesde lid  

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. 

      Geschrapt, overig   Geluid  ondervangen door 2.3.1.8, 

gegevens en bescheiden op 

verzoek van bevoegd gezag 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

1.11, achtste lid  

 

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 

      Geschrapt, overig   Geluid  ondervangen door 2.3.1.8, 

gegevens en bescheiden op 

verzoek van bevoegd gezag 

of bij maatwerkvoorschrift 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.10
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027464&bijlage=I&g=2019-07-04&z=2019-07-04
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027464&bijlage=I&g=2019-07-04&z=2019-07-04


objecten binnen de zone op basis 

waarvan het bevoegd gezag kan 

beoordelen of aan de 

geluidsvoorwaarden voor de 

zone kan worden voldaan. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

1.11, negende  

lid  

 

Het akoestisch onderzoek wordt 

uitgevoerd overeenkomstig de 

Handleiding meten en rekenen 

industrielawaai. 

      Geschrapt, overig   Geluid  verwijzing naar meet- en 

rekenvoorschriften is niet 

nodig i.v.m. art 4.1, tweede 

lid Ow 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

1.11, tiende lid  

 

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. 

      Geschrapt, overig   Geluid  verwijzing naar meet- en 

rekenvoorschriften is niet 

nodig i.v.m. art 4.1, tweede 

lid Ow 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

1.11, elfde lid  

 

Indien aannemelijk is dat de 

geluidniveaus vanwege 

werkzaamheden en activiteiten 

      Geschrapt, overig   Geluid  ondervangen door 2.3.1.8, 

gegevens en bescheiden op 

verzoek van bevoegd gezag 

of bij maatwerkvoorschrift 



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 rapport wordt aangegeven 

welke technische voorzieningen 

worden getroffen en welke 

gedragsregels in acht worden 

genomen om deze 

geluidsniveaus te beperken. 

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:  

      Geschrapt, verwerkt 

in specifieke 

zorgplicht  

 

 

  Geluid  Specifieke zorgplicht volstaat 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.17


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; 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

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 binnen een afstand van 50 

meter geen gevoelige objecten, 

      Geschrapt, overig   Geluid  Dit is een foutje dat is 

blijven staan in het 

Activiteitenbesluit 



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 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

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: 

      Geschrapt, verwerkt 

in specifieke 

zorgplicht  

 

 

 Geluid  Specifieke zorgplicht volstaat  

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

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 

      Geschrapt, verwerkt 

in specifieke 

zorgplicht  

 

 

   Geluid  Specifieke zorgplicht volstaat 



het in redelijkheid uitvoeren of 

doen uitvoeren van 

geluidsmetingen; 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.18, tweede  

lid  

Bij het bepalen van de 

geluidsniveaus, bedoeld in artikel 

2.17, 2.17a dan wel 2.20, wordt 

voor muziekgeluid geen 

bedrijfsduurcorrectie toegepast. 

      Geschrapt, overig  

 

 Geluid  Geen bedrijfsduurcorrectie 

bij muziekgeluid. Staat in 

omgevingsregeling 

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. 

 

      Geschrapt, 

uitgewerkt  

 

 

 Geluid  Is nu geregeld in artikel 4:5 

van onze APV.   

Bkl maakt geen onderscheid 

in versterkte of onversterkte 

muziek.  

Splitsing behouden? Op een 

later moment keuze maken.  

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.18, negende  

lid  

Voor inrichtingen waarop tot 1 

januari 2008, het Besluit horeca-, 

      Geschrapt, overig   Geluid  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.17
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.17
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.17a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.8_Artikel2.20


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, achtste lid  

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. 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

 

 

  

 

Geluid  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

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 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

 

 

 Geluid  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift.  



maatwerkvoorschrift andere 

waarden voor het 

langtijdgemiddeld 

beoordelingsniveau (LAr,LT) en 

het maximaal geluidsniveau 

LAmax vaststellen. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.20, tweede  

lid  

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. 

 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

 

 

  Geluid  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.20, vierde lid  

Het bevoegd gezag kan 

maatwerkvoorschriften stellen 

over de plaats waar de waarden, 

bedoeld in de artikelen 2.17, 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

  Maatwerk  Geluid  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



2.17a, 2.19 dan wel 2.19a, voor 

een inrichting gelden. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.20, vijfde lid  

Het bevoegd gezag kan bij 

maatwerkvoorschrift bepalen 

welke technische voorzieningen 

in de inrichting worden 

aangebracht en welke 

gedragsregels in acht worden 

genomen teneinde aan geldende 

geluidsnormen te voldoen. 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

 Maatwerk tbv 

geluidsnormen 

Geluid  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.20, zesde 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 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 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

  Maatwerk Geluid  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



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. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.20, zevende  

lid  

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. 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

   Geluid  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.22, tweede  

lid  

Het bevoegd gezag kan 

maatwerkvoorschriften stellen 

met betrekking tot het treffen 

van technische en 

organisatorische maatregelen 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

  Geluid  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



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. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.14a, tweede  

lid  

Onverminderd het eerste lid kan 

het bevoegd gezag bij 

maatwerkvoorschrift teneinde 

rekening te houden met 

cumulatie van geluid als gevolg 

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. 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

  

   Geluid  Mogelijkheid om normen 

met lagere waarde vast te 

stellen kan bij maatwerk. 



Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.14a, 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  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.14a, vierde  

lid  

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 

      Geschrapt, 

uitgewerkt  

 

 

   Geluid  Meet- en rekenvoorschriften 

in Omgevingsregeling.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.10


akoestisch onderzoek, bedoeld in 

artikel 1.11, negende lid, blijkt 

dat de geluidsbelasting die 

waarde overschrijdt. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.14a, vijfde lid  

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. 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

   Geluid  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.15  

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, overig  

 

 

 Geluid  Meet- en rekenmethoden 

staan in ministeriële 

regeling. Aanvullende regels 

niet nodig. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.11
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk1_Afdeling1.2_Artikel1.10


Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.160, derde lid  

De geluidvoorschriften in een 

omgevingsvergunning op grond 

van artikel 2.1, eerste lid, aanhef 

en onder e, van de Wet 

algemene bepalingen 

omgevingsrecht, voor een 

inrichting waarvan een 

buitenschietbaan deel uitmaakt, 

die in 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. 

      Geschrapt, 

uitgewerkt  

 

 

   Geluid  Wordt onder huidige 

regelgeving via maatwerk 

geregeld. Onder de Ow ook.   

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.161  

1 De berekening van de 

geluidbelasting wordt uitgevoerd 

overeenkomstig de bij 

      Geschrapt, overig 

 

 

 Geluid  Meet- en rekenmethoden 

staan in ministeriële 

regeling. Aanvullende regels 

niet nodig. 



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. 

Activiteitenregelin

g  

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; 

      Geschrapt, overig   Geluid  Meet- en rekenmethoden 

staan in ministeriële 

regeling. Aanvullende regels 

niet nodig. 



f. indien een andere methode 

dan die is opgenomen in deze 

regeling 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 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; 

 

 

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. 

 

Activiteitenregelin

g  

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 

      Geschrapt, overig  

 

 

 Geluid  Meet- en rekenmethoden 

staan in ministeriële 

regeling. Aanvullende regels 

niet nodig. 



beeld geven van de 

geluidsemissie van de 

windturbine of een combinatie 

van windturbines; 

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 

 

Activiteitenregelin

g  

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: 

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 

      Geschrapt, overig 

 

 

 

  Geluid  Meet- en rekenmethoden 

staan in ministeriële 

regeling. Aanvullende regels 

niet nodig. 



een voldoende representatieve 

geluidsbelasting. 

 

Activiteitenregelin

g  

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 

 

      Geschrapt, overig  

 

 

 Geluid  Meet- en rekenmethoden 

staan in ministeriële 

regeling. Aanvullende regels 

niet nodig.  

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.160, tweede  

lid  

In afwijking van het eerste lid 

kan het bevoegd gezag in 

verband met nationale of 

          Geluid  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



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. 

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.  

      Geschrapt, overig  

 

 

 

 Geluid  Meet- en rekenmethoden 

staan in ministeriële 

regeling. Aanvullende regels 

niet nodig. 

Activiteitenregelin

g  

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 

      Geschrapt, overig  

 

 

 

 Geluid  Meet- en rekenmethoden 

staan in ministeriële 

regeling. Aanvullende regels 

niet nodig. 



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;  

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 

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; 

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. 

 

 

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 

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 wapen- 

of 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 wapen- 

en munitiecombinaties als 

bedoeld in paragraaf 4.4 van 



bijlage 9. Het bevoegd gezag 

heeft op aanvraag inzage in dit 

register. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geur 
Regeling Artikel huidige regeling Artikel 

bruidsschat 

omgevingsplan  

Artikel 

bruidsschat 

waterschapsv.  

Schrappen of 

behouden  

Toelichting  Aspect  Ambtelijk advies 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.7a, eerste lid  

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. 

      Geschrapt, verwerkt 

in specifieke 

zorgplicht  

 Geur  Ondervangen door 

specifieke zorgplicht art. 

2.11 Bal.  

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.7a, tweede  

lid  

Het bevoegd gezag kan, indien 

het redelijk vermoeden bestaat 

dat niet aan het eerste lid wordt 

voldaan, besluiten dat een 

rapport van een geuronderzoek 

wordt overgelegd. Een 

geuronderzoek wordt uitgevoerd 

overeenkomstig de NTA 9065. 

      Geschrapt, overig   Geur  Ondervangen door 2.3.1.8, 

gegevens en bescheiden op 

verzoek van bevoegd gezag 

of met maatwerkvoorschrift 



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  Ondervangen door 

specifieke zorgplicht art. 

2.11 Bal 



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: 

 

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. 

 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

   Geur  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



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 technische 

voorzieningen en gedragsregels 

wordt overgelegd waaruit blijkt 

dat aan het eerste lid wordt 

voldaan. 

      Geschrapt, overig   Geur  Ondervangen door 

specifieke zorgplicht art. 

2.11 Bal 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.46, achtste 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 plaats van 

de opgeslagen bedrijfsstoffen; 

b. het afdekken van de 

opgeslagen agrarische 

bedrijfsstoffen, of 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

   Geur  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



c. de frequentie van de afvoer 

van de opgeslagen agrarische 

bedrijfsstoffen. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.50, derde lid  

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. 

    Geschrapt, overig    Geur  Met de verwijzing naar 4.855 
van het 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. 

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 

      Geschrapt, overig   Geur  De Wet ammoniak en 

veehouderij is bij 

inwerkingtreding van de wet 

ingetrokken en het 

beschermen van gebieden is 

gedecentraliseerd naar de 

provincie.  Lokaal geen 

aanvullende regels nodig.  



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 

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.  

      Geschrapt, overig   

 

Geur  De Wet ammoniak en 

veehouderij is bij 

inwerkingtreding van de wet 

ingetrokken en het 

beschermen van gebieden is 

gedecentraliseerd naar de 

provincie.  Lokaal geen 

aanvullende regels nodig. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.51, achtste lid  

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 

      Geschrapt, overig    Geur  De Wet ammoniak en 

veehouderij is bij 

inwerkingtreding van de wet 

ingetrokken en het 

beschermen van gebieden is 

gedecentraliseerd naar de 



binnen een van de afstanden van 

een zeer kwetsbaar gebied, 

genoemd in dat lid. 

provincie.  Lokaal geen 

aanvullende regels nodig. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.51, negende  

lid  

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. 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

   Geur  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

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 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

      Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



c. de frequentie en het tijdstip 

van de aan- en afvoer van de 

opgeslagen drijfmest en 

digestaat. 

 

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. 

      Geschrapt, verwerkt 

in specifieke 

zorgplicht 

 

 

   Geur  Ondervangen door 

specifieke zorgplicht art. 

2.11 Bal 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.5b, derde lid  

Onverminderd het eerste en 

tweede lid, wordt bij een 

zuiveringtechnisch werk voldaan 

aan de bij ministeriële regeling 

te stellen eisen. 

      Geschrapt, overig   Geur  Meet –en 

rekenvoorschriften in 

Omgevingsregeling.  



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 

b. het afdekken van de 

composteringshoop. 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

   Geur  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

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 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 

      Geschrapt, 

uitgewerkt  

 Geur  Valt onder algemeen 

overgangsrecht 

Geurverordening komt in 

omgevingsplan van 

rechtswege. Wij hebben 

geen geurverordening.  



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  

3.119a  

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 

worden veroorzaakt 

onderscheidenlijk mocht 

    Geschrapt, 

uitgewerkt  

   Geur  Dit artikel is uitgewerkt in 

andere artikelen van de 

bruidsschat waar 

eerbiedigende werking is 

geregeld (vanaf artikel 

22.99) 

  



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 

    Geschrapt, overig   Geur  Geregeld in artikel 4.810 van 

het Bal. 

Muv manege en 

pensionstallingen. 



registraties van een vergelijkbare 

tijdsduur zijn. De registraties zijn 

binnen de inrichting aanwezig en 

worden gedurende tien jaren 

bewaard. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.121  

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. 

    Geschrapt, overig   Geur  Meet- en rekenvoorschriften 

staan in omgevingsregeling. 

Hoeft niet afzonderlijk in het 

omgevingsplan te worden 

geregeld.   

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. 

      Geschrapt, verwerkt 

in specifieke 

zorgplicht  

   Geur  Specifieke zorgplicht art. 

2.11 Bal is voldoende.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020396&artikel=10&g=2019-07-31&z=2019-07-31
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020396&artikel=10&g=2019-07-31&z=2019-07-31


Activiteitenregeling  3.4a, tweede  

lid  

Het bevoegd gezag kan indien 

blijkt dat de geurhinder een 

aanvaardbaar niveau 

overschrijft 

maatwerkvoorschriften stellen 

waarin maatregelen als bedoeld 

in het eerste lid worden 

geconcretiseerd.  

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

   Geur  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

Activiteitenregeling  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. 

      Geschrapt, overig   Geur  Meet- en rekenvoorschriften 

staan in omgevingsregeling. 

Hoeft niet afzonderlijk in het 

omgevingsplan te worden 

geregeld.   

Activiteitenregeling  3.4b, tweede  

lid  

De geuremissie vanuit een 

zuiveringstechnisch werk is de 

som van de emissies door de 

verschillende procesonderdelen, 

uitgedrukt in odour units per 

      Geschrapt, overig   Geur  Meet- en rekenvoorschriften 

staan in omgevingsregeling. 

Hoeft niet afzonderlijk in het 

omgevingsplan te worden 

geregeld.   



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 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

 Geur  Mogelijkheid om extra 

geuronderzoek te verlangen. 

Activiteitenregeling  3.4b, vierde lid  

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 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

 Geur  Maatwerkmogelijkheid over 

specifieke zorgplichtbepaling 



voorzieningen in het 

zuiveringtechnisch werk en te 

treffen gedragsmaatregelen. 

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 

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. 

-         Geur  Specifieke zorgplicht art. 

2.11 Bal is voldoende. 

Activiteitenregeling  3.16, tweede  

lid  

Het bevoegd gezag kan indien 

blijkt dat de geurhinder een 

aanvaardbaar niveau 

overschrijdt 

maatwerkvoorschriften stellen 

waarin maatregelen bedoeld in 

het eerste lid worden 

geconcretiseerd. 

-     Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

   Geur  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



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  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

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  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 

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, onverminderd 

artikel 2.7a bij 

maatwerkvoorschrift bepalen 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

 Geur  Via maatwerk mogelijk om 

maatregelen te stellen aan 

de activiteit. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.3_Artikel2.7a


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  

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 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

 Geur  Via maatwerk mogelijk om 

een (uitbreiding) van de 

activiteit toestaan 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.3_Artikel2.7a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk2_Afdeling2.3_Artikel2.7a


vastgesteld lokaal beleid ten 

aanzien van geurhinder. 

Activiteitenregeling  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; 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

   Geur  Kan worden geregeld via 

maatwerkvoorschrift. 



c. het voorkomen of beperken 

van diffuse geuremissies; of 

d. het beperken van incidentele 

geurpieken tot specifieke 

tijdstippen 

 
 



 

Energie 
 

Regeling Artikel huidige regeling Artikel 

bruidsschat 

omgevingsplan  

Artikel 

bruidsschat 

waterschapsv.  

Schrappen of 

behouden  

Toelichting  Aspect  Ambtelijk advies 

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. 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

  

  Energie  Mogelijkheid om inzicht te 

krijgen in 

duurzaamheidsmaatregelen. 

Moet bij 

maatwerk(voorschrift) 

worden opgelegd.  

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.15, derde lid  

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. 

      Geschrapt, overig  

 

 

 

 Energie  Artikel is overbodig, geen 

aanvullende regeling nodig.  



Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.15, vierde lid  

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. 

      Geschrapt, overig 

 

 

 Energie  Dit is een aanvulling op 

maatwerk.  

 



Trilling 
Huidige regeling Artikel huidige regeling Artikel 

bruidsschat 

omgevingsplan  

Artikel 

bruidsschat 

waterschapsv.  

Schrappen of 

behouden  

Toelichting  Aspect  Ambtelijk advies 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.23, tweede  

lid  

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. 

      Geschrapt, verwerkt 

in specifieke 

zorgplicht  

 

 

  Trilling  Specifieke zorgplicht volstaat.  

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.23, derde lid  

Het bevoegd gezag kan bij 

maatwerkvoorschrift het eerste 

lid niet van toepassing verklaren 

en 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. 

      Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

 

 

 Trilling  Mogelijkheid om te regelen 

via maatwerk(voorschrift). 



Bodem 
Regeling Artikel huidige regeling Artikel 

bruidsschat 

omgevingsplan  

Artikel 

bruidsschat 

waterschapsv.  

Schrappen of 

behouden  

Toelichting  Aspect  Ambtelijk advies 

Activiteitenregeling  3.65, eerste lid  

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. 

      Geschrapt, overig   bodem  Bepaling (bodem: opslag) bal 

overgenomen. het Bal gaat uit 

van een andere categorie-

indeling van agrarische 

bedrijfsstoffen. 

Activiteitenregelin

g  

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   



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, 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 

      Geschrapt, overig     bodem   



vloeistofkerende of 

vloeistofdichte voorziening 

zodanig aangelegd dat de 

vloeistof naar deze 

opslagvoorziening stroomt.  

Activiteitenregeling  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. 

      Geschrapt, overig     bodem   

Activiteitenregeling  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.  

      Geschrapt, overig     bodem   

Activiteitenregelin

g  

3.124  

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, 

2.3.1.5 

(maatwerkvo

orschriften) 

Eerste en 

tweede lid  

Met een 

maatwerkvoo

rschrift mag 

niet worden 

   Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

 

 

   Bodem/geur   



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 

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.  

afgeweken 

van de 

specifieke 

zorgplicht, 

zoals 

opgenomen in 

artikel 2.3.1.4. 

Wel mag er 

met 

maatwerkvoo

rschriften 

invulling 

gegeven 

worden aan 

de specifieke 

zorgplichten 

van deze 

afdeling.  

 

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 gedurende 

vijf jaar 

bewaard 

moeten 

worden. Een 

gemeente kan 

deze regel 

niet met een 

maatwerkvoo

rschrift buiten 

toepassing 

verklaren, als 

dat alleen 

maar is met 

het oog op het 

verminderen 

van 



administratiev

e lasten, 

zonder oog te 

hebben voor 

de gevolgen 

voor het 

beschermen 

van het 

milieu.  

 

Vierde lid  

Bij het stellen 

van een 

maatwerkvoo

rschrift volgt 

het bevoegd 

gezag de 

instructieregel

s van het 

Besluit 

kwaliteit 

leefomgeving. 

Deze regels 

vullen de 

zorgplicht van 

deze afdeling 

nader in. 



Voorbeeld: 

Het 

omgevingspla

n 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 

(uitzonderinge

n 

geluidbronnen

) dat dit niet 

kan. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.169  

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. 

-     Geschrapt, overig  slechts een 

verwijzing naar 

de 

Activiteitenrege

ling  

Bodem/geur   

Activiteitenregelin

g  

3.16d  

Ten behoeve van het realiseren 

van een verwaarloosbaar 

bodemrisico als bedoeld artikel 

-     Geschrapt, 

uitgewerkt  

slechts 

verwijzing  

Bodem   



3.16f van het besluit voldoet een 

wisselverwarmingsinstallatie 

aan artikel 3.16e. 

Activiteitenregelin

g  

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, 

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; 

      Geschrapt, verwerkt 

in specifieke 

zorgplicht  

   Bodem   



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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Overig 
 

 

Huidige regeling Artikel huidige regeling Artikel 

bruidsschat 

omgevingsplan  

Artikel 

bruidsschat 

waterschapsv.  

Schrappen of 

behouden  

Toelichting  Aspect  Ambtelijk advies 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

1.9 

Van de beschikking waarbij bij of 

krachtens dit besluit een 

maatwerkvoorschrift wordt 

gesteld, wordt kennisgegeven in 

één of meer dagbladen, 

nieuwsbladen of huis-aan-

huisbladen.  

      Geschrapt, overig      Dit artikel vervalt sowieso 

omdat we volgens de 

Bekendmakingenwet moeten 

werken.  

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      (Oude) artikel betreft 

toepassingsbereik van de 

afdeling. Informatieplicht 

wordt in bruidsschat per 

paragraaf aangezet 

overeenkomstig het Bal. 

Artikel kan dus worden 

geschrapt.    

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2019-07-01#Hoofdstuk3


Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

1.10, vierde lid  

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. 

       Geschrapt, overig     Kan worden geschrapt.  

Betreft doorzendplicht 

melding naar juiste BG en dat 

melding wel al is gedaan. 

Komt in Bal ook niet terug.    

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

2.1, vierde lid  

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 

    Geschrapt, verwerkt 

in maatwerk  

    Geen enkel onderwerp is 

meer uitputtend geregeld, 

conform systematiek Bal. 



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. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.53  

Deze paragraaf is van toepassing 

op het opslaan van ten hoogste 

1.000 kubieke meter van buiten 

de inrichting afkomstige 

vloeibare bijvoedermiddelen. 

      Geschrapt, verwerkt 

in specifieke 

zorgplicht  

      Specifieke zorgplicht volstaat. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.54  

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. 

      Geschrapt, verwerkt 

in specifieke 

zorgplicht  

    Specifieke zorgplicht volstaat. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

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 

-     Geschrapt, overig      Dit artikel was slechts een 

verwijzing naar 

deactiviteitenregeling. 



niveau beperken van geurhinder 

voldaan aan de bij ministeriële 

regeling gestelde eisen. 

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 

-     Geschrapt, overig      Subdelegatie.  



mogelijk beperken van de 

verontreiniging van een 

oppervlaktewaterlichaam, 

 ten minste voldaan aan de bij 

ministeriële regeling gestelde 

eisen. 

Activiteitenbesluit 

milieubeheer  

3.136  

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. 

-     Geschrapt, overig      Toepassingsbereik, 

subdelegatie.   

Activiteitenbesluit 

milieubeheer 

1.15  

 

Degene die een inrichting drijft 

verstrekt desgevraagd aan het 

bevoegd gezag binnen de door 

dat bestuursorgaan gestelde 

    Geschrapt, overig     Ondervangen door 2.3.1.8, 

gegevens en bescheiden op 

verzoek van bevoegd gezag of 

bij maatwerkvoorschrift. 



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. 

        

 


