Bijlage 9: Meldingsformulier
Activiteitenbesluit milieubeheer

Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Antwoorden AIMsessie Avni1zlv3u2
In de AIM heeft u tijdens sessie Avni1zlv3u2 op 09032017 de volgende antwoorden op de gestelde vragen
gegeven.
Vraag

Antwoord

Introductie
Wat is de reden van uw bezoek aan de AIM?

Starten of verhuizen van een bedrijf

Bedrijfstype
PROFIELEN

❑
❑
❑
❑
❑
✅
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Afval
Agro
Bouw
Dienstverlening
Horeca, catering, sport en recreatie
Industrie
Kunst, cultuur, media en amusement
Opslag, handel en distributie
Overheid
Particulieren
Productie en reparatie
Vervoer en transport
Zorg

VEEL GEBRUIKT

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
✅

Automotive
Detailhandel
Kantoorgebouwen
Metalektro
Tankstations
Rubber en kunststofbedrijven
Gasdrukregel en meetstation
Geen van bovenstaande

Industrie

❑
❑
❑
❑
✅
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Afval
Grafische industrie
Chemische industrie en raffinaderijen
Bouwmaterialen en glas
Delfstoffen, energie en water
Hout, papier of karton
Kabels
Rubber of kunststof
Kleding, textiel en leer
Natuur of kunststeen
Transportmiddelen
Metaal en elektrotechniek
Basismetaal
Voedingsmiddelen, drank en genotmiddelen
Overige industrie

❑
❑
❑
✅

Waterbedrijven
Zelfstandige bedrijfsafvalwaterzuivering
Exploratie en winning van delfstoffen of mineralen
Overige productie van elektriciteit, aardgas,
stoom of gekoelde lucht

Selecteer alle industrietakken die op uw bedrijf van toepassing zijn.

Industrie  Delfstoffen, energie en water
Selecteer alle producten, activiteiten en bedrijfstypes die op uw bedrijf
van toepassing zijn.

Overige productie van elektriciteit, aardgas, stoom of
gekoelde lucht

Nee

Is er in uw bedrijf een afvalmeeverbrandingsinstallatie?
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

Vraag

09032017

Antwoord

Vergunningplichtige activiteiten
Vergunningplichtige activiteiten  Stoffen en materialen
Selecteer alle activiteiten en situaties die op uw bedrijf van toepassing
zijn.

Vergunningplichtige activiteiten  Mineralen
Selecteer alle activiteiten en situaties die op uw bedrijf van toepassing
zijn.

Vergunningplichtige activiteiten  Recreatie, training,
vervoer en transport
Selecteer alle activiteiten en situaties die op uw bedrijf van toepassing
zijn.

Vergunningplichtige activiteiten  Energie, veiligheid,
besluiten en regelingen
Selecteer alle activiteiten en situaties die op uw bedrijf van toepassing
zijn.

Vergunningplichtige activiteiten  Vestiging op voormalige
stortplaats

❑ Opslaan van vloeibare of vaste gevaarlijke stoffen
of CMRstoffen in bulk
✅ Geen van bovenstaande

❑ Activiteiten met steenkool of ertsen of derivaten
daarvan
❑ Breken, malen, zeven of drogen van mergel,
zand, grind, kalk, steenkolen of andere mineralen
of derivaten daarvan, met een capaciteit ten
aanzien daarvan van 100.000.000 kilogram per
jaar of meer
✅ Geen van bovenstaande
❑ Niet kleinschalig oefenen van
brandbestrijdingstechnieken
✅ Geen van bovenstaande

❑ Eén of meer elektromotoren of
verbrandingsmotoren met een totaal geïnstalleerd
motorisch vermogen van 15 megawatt of meer
❑ Transformatorstations met niet in een gesloten
gebouw ondergebrachte transformatoren, met
een maximaal gelijktijdig in te schakelen
elektrisch vermogen van 200 MVA of meer
❑ Zendmasten, antennes en andere installaties
voor het omzetten van elektrische energie in
stralingsenergie met een vermogen van 4 kilowatt
of meer
❑ Omzetten van hydrostatische energie in
elektrische of thermische energie
❑ Activiteiten met gevaarlijke stoffen die onder het
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
vallen
❑ Activiteiten met genetisch gemodificeerde
organismen of gevaarlijke micro organismen die
vallen onder het Besluit informatie inzake rampen
en crises
❑ Activiteiten met gevaarlijke stoffen die onder het
Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vallen
✅ Geen van bovenstaande
Nee

Is uw bedrijf gevestigd op een voormalige stortplaats waar de in art
8.49 van de wet bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten
stortplaats wordt uitgevoerd?

Afvalstoffen
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Vraag

Antwoord

Afvalstoffen

Nee

Worden er in uw bedrijf activiteiten met afvalstoffen uitgevoerd, anders
dan alleen het opslaan en afvoeren van afval dat binnen uw bedrijf is
ontstaan?

IPPCinstallaties
IPPC stookinstallatie

Nee

Een IPPCinstallatie is een installatie waarin één of meer van de
activiteiten uit Bijlage I van de Richtlijn industriële
emissies plaatsvinden.
IPPCinstallaties komen vooral voor bij grote industriële bedrijven. Ook
bij MKBbedrijven met industriële activiteiten kunnen IPPCinstallaties
aanwezig zijn.
Is er in uw bedrijf sprake van stoken in installaties met een totaal
nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 megawatt of meer?

IPPCinstallatie

Nee

Een IPPCinstallatie is een installatie waarin één of meer van de
activiteiten uit Bijlage I van de Richtlijn industriële
emissies plaatsvinden.
IPPCinstallaties komen vooral voor bij grote industriële bedrijven. Ook
bij MKBbedrijven met industriële activiteiten kunnen IPPCinstallaties
aanwezig zijn
U heeft aangegeven dat er geen stookinstallatie van 50 MW of meer in
uw bedrijf is.
Is er een andere IPPCinstallatie in uw bedrijf aanwezig?

Installaties
Installaties
Selecteer alle installaties die in uw bedrijf in werking zijn.

Windturbine
Selecteer alle situaties die op uw bedrijf van toepassing zijn.

❑ Verwarmingsketel of andere stookinstallatie
❑ Installatie voor het reduceren van aardgasdruk,
meten en regelen van aardgashoeveelheid of
aardgaskwaliteit
✅ Windturbine met een rotordiameter van 2 meter
of meer
❑ Natte koeltoren
❑ Koel of vriesinstallatie, warmtepomp of
bodemenergiesysteem
❑ Acculader voor accu's met vloeibare
bodembedreigende stoffen (natte accu's)
❑ Er is een windturbine op zee
✅ Er zijn 3 of meer windturbines aanwezig

Opslagtanks
Gassen of vloeistoffen in opslagtanks
Selecteer alle opties die op uw bedrijf van toepassing zijn.

AIMsessie: Avni1zlv3u2

❑ Opslaan van vloeistoffen in een ondergrondse
opslagtank
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

Vraag

09032017

Antwoord
❑ Opslaan van vloeistoffen in een bovengrondse
opslagtank
❑ Opslaan van gassen in een ondergrondse
opslagtank
❑ Opslaan van gassen in een bovengrondse
opslagtank
✅ Geen van bovenstaande

Stoffen en goederen
Gasflessen

Nee

Zijn er in uw bedrijf gasflessen aanwezig?

Gevaarlijke of bodembedreigende stoffen in verpakking
Selecteer alle stoffen die in uw bedrijf in verpakking worden
opgeslagen.

Bodembedreigende goederen

❑ Gewasbeschermingsmiddelen, vloeibaar
kunstmest of bestrijdingsmiddelen
❑ Verf, inkt, lijmen, kitten, afbijtmiddel, logen of
oplosmiddelen, zoals terpentine, wasbenzine of
thinner
❑ Reinigings en/of ontsmettingsmiddelen, zoals
ammoniak, spiritus, gootsteenontstopper,
chloorbleekmiddel, natronloog
❑ Zuren of basen, zoals zoutzuur, zwavelzuur of
natronloog
❑ Brandstoffen, koelvloeistof, motorolie,
remvloeistof, accuzuur, antivriesmiddelen
❑ Accu's
✅ Geen van bovenstaande
Nee

Zijn er in uw bedrijf goederen waaruit bodembedreigende stoffen
kunnen lekken of uitlogen onverpakt aanwezig?

Stuifgevoelige goederen

Nee

Zijn er in uw bedrijf stuifgevoelige goederen aanwezig?

Waterbeheer
Activiteiten met water of afvalwater
Selecteer alle activiteiten die op uw bedrijfslocatie worden
uitgevoerd.

❑ Uitvoeren van een bodem of
grondwatersanering, saneringsonderzoek of
proefbronnering
❑ Lozen van grondwater bij ontwatering
❑ Behandelen van huishoudelijk afvalwater in een
IBA
❑ Lozen van koelwater
✅ Geen van bovenstaande

Transportmiddelen
Activiteiten met transportmiddelen of installaties
Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

AIMsessie: Avni1zlv3u2

❑ Afleveren van brandstof aan motorvoertuigen
voor het wegverkeer
❑ Uitwendig wassen van motorvoertuigen of
werktuigen waarmee geen
gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast
❑ Parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke
stoffen
❑ Parkeergarage met tenminste 20 parkeerplaatsen
✅ Geen van bovenstaande
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Antwoord

Materialen
Onderhoudswerkplaats

Nee

Is er binnen uw bedrijf een onderhoudswerkplaats aanwezig?

Voedingsmiddelen
Activiteiten met voedingsmiddelen
Selecteer alle activiteiten die in uw bedrijf worden uitgevoerd.

❑ Bereiden van voedingsmiddelen
✅ Geen van bovenstaande

Energie
Energiebesparing

Nee

Afhankelijk van uw energieverbruik gelden verschillende verplichtingen
om energie te besparen.
Wilt u inzicht in de energiebesparende maatregelen die gelden voor uw
situatie? Dan vragen we u één of twee korte te vragen beantwoorden
over uw energieverbruik.
Wilt u gegevens over uw energieverbruik invoeren?

Afvalwater
Lozen van afvalwater
Selecteer alle situaties die van toepassing zijn op het lozen van
afvalwater afkomstig van alle activiteiten in uw bedrijf.

❑ Lozen van afvalwater in het openbaar riool
❑ Lozen van afvalwater op een andere manier dan
in het openbaar riool
✅ Geen van bovenstaande

Bijlagen
Akoestisch onderzoek nodig
Op basis van uw antwoorden geldt de verplichting om een
rapportage van een akoestisch onderzoek bij de melding te voegen.
De reden hiervoor is, dat u heeft aangegeven dat er sprake is van de
volgende activiteit(en):
•

In werking hebben van een windturbine

Conclusie
Melding nodig
Uit uw antwoorden blijkt dat voor uw bedrijf geen
omgevingsvergunning milieu nodig is. Wel moet u 4 weken voor het
starten van uw bedrijf een melding indienen. Heeft u om andere
redenen dan milieu toch een omgevingsvergunning nodig? Dan moet u
de melding Activiteitenbesluit gelijktijdig met de aanvraag voor de
omgevingsvergunning indienen.

AIMsessie: Avni1zlv3u2
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Vraag

09032017

Antwoord

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Uit uw antwoorden blijkt dat een 'omgevingsvergunning beperkte
milieutoets' (OBM) nodig is.

Waarom is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets
nodig?
Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) is nodig omdat
u een of meer activiteiten hebt geselecteerd, waarvoor een aparte
beoordeling van bepaalde milieuaspecten nodig is. Hieronder staat een
overzicht.
OBM voor het aspect MeRbeoordeling
•

het in werking hebben van drie of meer windturbines

Activiteitenbesluit van toepassing
Het Activiteitenbesluit is van toepassing. Uw bedrijf moet voldoen aan
diverse regels uit het Activiteitenbesluit.

Type inrichting
Uw bedrijf is een type B inrichting waarvoor een OBM nodig is.

De activiteiten uit het Activiteitenbesluit
Er geldt een aantal specifieke milieuregels uit het Activiteitenbesluit
voor de volgende activiteiten:
•

In werking hebben van een windturbine

Daarnaast geldt een aantal algemene milieuregels:
•
•

Algemene milieuregels voor lozen
Algemene milieuregels voor energiebesparing

Maatregelen op maat
Locatie van uw bedrijf

Ja

Ligt uw bedrijf aan het water?

Bedrijf aan het water

Nee

Worden er bij uw bedrijf goederen per schip aangevoerd of afgevoerd?

Bestanden samenstellen
Kenmerk voor bestanden met voorschriften en maatregelen Windpark Oostpolderdijk
U kunt de bestanden met voorschriften en maatregelen markeren met
een eigen kenmerk. Vul hiervoor bijvoorbeeld uw (bedrijfs)naam of een
eigen administratiecode in.

AIMsessie: Avni1zlv3u2
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Overzicht maatregelen bij AIMsessie Avni1zlv3u2
Dit pdfbestand is geschikt om als naslagwerk te gebruiken.
In dit bestand ziet u welke maatregelen het bedrijf volgens de voorschriften in Activiteitenbesluit en
Activiteitenregeling moet treffen.
Ook vindt u in dit bestand:
•
•
•

de frequentie voor het treffen van de maatregel
een toelichting bij de maatregel
de nummers van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling die de juridische basis zijn voor
de maatregel

De inhoud van de artikelen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling vindt u in het pdf bestand
“Overzicht_relevante_artikelen_AIMsessie_Avni1zlv3u2.pdf”.

Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel

Antwoorden
Bestand lijst

Uw antwoorden

Beknopt
overzicht

Overzicht
PDF

Overzicht
XLSX

✅

De maatregel

✅

✅

✅

Frequentie maatregel

✅

✅

✅

Toelichting bij maatregel

✅

Nummers artikelen besluit en regeling

✅

✅

✅

Naslagwerk

Checklisten zelf samenstellen

AIMsessie: Avni1zlv3u2

✅
✅

Teksten artikelen besluit en regeling

Vaste checklist

Overzicht
relevante
artikelen

✅
✅
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In werking hebben van een windturbine
Nr.

Onderwerp

Maatregel

Frequentie

m3270

Voorzie een windturbine van een automatische
stilstandvoorziening.*

Eenmalig

m3271

Gebruik materialen of coatings die licht absorberen.

Eenmalig

m3272

Laat een windturbine beoordelen door een deskundige.

Een keer per jaar

m3273

Zet de windturbine stil als u constateert of vermoedt dat er een
onveilige situatie bestaat.*

Voortdurend

m3274

Zet na het in werking treden van een automatische beveiliging de
windturbine pas weer aan als de oorzaak is opgeheven.

Voortdurend

m3275

Plaats een windturbine op een veilige afstand tot kwetsbare
objecten.*

Eenmalig

m3276

Zorg dat de windturbine een veiligheidscertificaat heeft.*

Eenmalig

m3277

Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.*

Voortdurend

m3278

Stel een geluidrapport op.*

Eenmalig

m3279

Registreer gegevens die nodig zijn voor toetsing aan de
geluidnormen.*

Een keer per jaar

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Opslaan en overslaan van goederen  algemeen
Nr.

Onderwerp

m0021
m0027

Lozen voorkomen

Maatregel

Frequentie

Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.

Voortdurend

Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte
goederen voor het bevochtigen van die goederen.

Voortdurend

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening
Nr.

Onderwerp

Maatregel

Frequentie

m0414

Lozen voorkomen

Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.

Voortdurend

m4t413

Lozen voorkomen

Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
onkruidverdelgers op halfopen en gesloten verhardingen.*

Voortdurend

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Algemene milieuregels voor energiebesparing
Nr.

Onderwerp

Maatregel

Frequentie

m4t202

Kleinverbruikers

Voorkom evidente energieverspilling.

Voortdurend

m3240

Middelgrote en grote
verbruikers

Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*

Eenmalig

m3241

Grootverbruikers

Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het bevoegd
gezag hier om vraagt.*

Eenmalig

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.
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Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Nr.

Onderwerp

Maatregel

Frequentie

m3230

Afvalstoffen

Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of
materialen.*

Voortdurend

m3231

Afvalstoffen

Ruim zwerfvuil op.

Voortdurend

m3232

Afvalstoffen

Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een Voortdurend
maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*

m3233

Afvalstoffen

Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en
baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.

Voortdurend

m3234

Afvalstoffen

Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*

Voortdurend

m3235

Afvalstoffen

Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw
bedrijfslocatie af.

Eenmalig

m3236

Afvalstoffen

Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het
nascheiding of recycling niet belemmert.

Voortdurend

m3237

Afvalstoffen van derden

Stel een acceptatie en controleprocedure op.*

Eenmalig

m3238

Afvalstoffen van derden

Zorg voor naleving van de acceptatie en controleprocedure.

Voortdurend

m0613

Geluid

Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*

Eenmalig

m0614

Geluid  Akoestisch
rapport

Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.

Eenmalig

m0615

Geluid  Geen akoestisch
rapport

Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.

Voortdurend

m0800

Trillingen

Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*

Voortdurend

m0568

Zorgplicht

Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen
verontreinigen.

Eenmalig

m0569

Zorgplicht

Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de
kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.

Voortdurend

m0737

Zorgplicht

Zorg dat u het milieu beschermt.*

Voortdurend

m4100

Overgangsrecht

Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*

Eenmalig

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.
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Activiteit: In werking hebben van een windturbine
Maatregel:

Voorzie een windturbine van een automatische stilstandvoorziening.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

Activiteitenregeling

m3270

Eenmalig

• Artikel 3.14 lid 4 op 09032017

• Artikel 3.12 lid 1 op 09032017
• Artikel 3.12 lid 2 op 09032017

Toelichting
De passerende schaduw van draaiende wieken van een windturbine kan in sommige situaties hinder
veroorzaken. Daarom moet een windturbine een automatische stilstandvoorziening hebben. Deze voorziening
moet de windturbine uitschakelen als er slagschaduw optreedt bij gevoelige objecten.
Een automatische stilstandvoorziening is alleen nodig als:
•
•
•

de afstand tussen de windturbine en het gevoelig object minder dan 12 maal de rotordiameter is, en
gemiddeld meer dan 17 dagen gedurende meer dan 20 minuten per dag slagschaduw kan optreden, en
er ramen zitten in de door slagschaduw geraakte gevels.

De afstand van 12 maal de rotordiameter meet u van een punt op ashoogte van de windturbine tot de gevel van
het gevoelig object.
Gevoelig object
Voor slagschaduw gaat het om de volgende gevoelige objecten: gevoelige gebouwen waar mensen verblijven of
kunnnen verblijven. Zoals woningen, maar bijvoorbeeld ook om scholen of ziekenhuizen. En om woonwagens.
Maatwerk
Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het voorkomen of beperken van hinder
door slagschaduw. Maar alleen in situaties waar de automatische stilstandvoorziening niet verplicht is en de
hinder niet acceptabel is.

Activiteit: In werking hebben van een windturbine
Maatregel:

Gebruik materialen of coatings die licht absorberen.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

Activiteitenregeling

m3271

Eenmalig

• Artikel 3.14 lid 4 op 09032017

• Artikel 3.13 lid 1 op 09032017
• Artikel 3.13 lid 2 op 09032017

Toelichting
U moet voorkomen dat lichtschittering door de windturbine optreedt. Daarom moet u de rotorbladen voorzien van
materialen of coatings die licht absorberen. Dit betekent dat ze het licht niet reflecteren.
Voor het meten van de reflectie van een materiaal zijn normen vastgesteld: NENENISO 2813. Als u voor een
materiaal kiest, kijk dan in de specificaties op welke manier de reflectiewaarde is vastgesteld. Gelijkwaardige
meetmethoden zijn ook toegestaan, bijvoorbeeld DIN (Deutsche Industrie Norm) 67530 en NEN 3632.
Maatwerk
Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het voorkomen of beperken van hinder
door lichtschittering. Maar alleen in situaties waar het gebruik van lichtabsorberende materialen niet voldoende
is.
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Activiteit: In werking hebben van een windturbine
Maatregel:

Laat een windturbine beoordelen door een deskundige.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3272

Een keer per jaar

• Artikel 3.14 lid 1 op 09032017

Activiteitenregeling

Toelichting
U moet een windturbine elk jaar laten beoordelen door een deskundige op het gebied van windturbines. Daarbij
moet aandacht worden besteed aan noodzakelijke beveiligingen, onderhoud en reparaties.

Activiteit: In werking hebben van een windturbine
Maatregel:

Zet de windturbine stil als u constateert of vermoedt dat er een onveilige
situatie bestaat.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3273

Voortdurend

• Artikel 3.14 lid 2 op 09032017

Activiteitenregeling

Toelichting
Blijkt bij een beoordeling dat de windturbine niet veilig is? Of is er een vermoeden daarvan? Dan moet u de
windturbine direct buiten werking stellen. U moet dit melden bij het bevoegd gezag. Het gaat om de veiligheid
voor de omgeving.
Pas als u weet wat de oorzaak is en dit is opgelost mag u de windturbine weer in werking stellen.

Activiteit: In werking hebben van een windturbine
Maatregel:

Zet na het in werking treden van een automatische beveiliging de
windturbine pas weer aan als de oorzaak is opgeheven.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3274

Voortdurend

• Artikel 3.14 lid 3 op 09032017

Activiteitenregeling

Toelichting
Is een windturbine door een beveiliging automatisch stilgezet? Dan mag u de windturbine pas weer in werking
stellen als de reden voor het buiten werking stellen is onderzocht en de oorzaak is opgeheven.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: In werking hebben van een windturbine
Maatregel:

Plaats een windturbine op een veilige afstand tot kwetsbare objecten.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3275

Eenmalig

•
•
•
•
•
•

Activiteitenregeling

Artikel 3.15a lid 1 op 09032017
Artikel 3.15a lid 2 op 09032017
Artikel 3.15a lid 3 op 09032017
Artikel 3.15a lid 4 op 09032017
Artikel 3.15a lid 5 op 09032017
Artikel 3.15a lid 6 op 09032017

Toelichting
U moet een windturbine plaatsen op een veilige afstand tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten buiten uw
bedrijf.
Wat is een veilige afstand?
De veilige afstand is afhankelijk van het plaatsgebonden risico. Kwetsbare objecten moeten zijn gelegen buiten
de contour van het plaatsgebonden risico van 106 per jaar. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt 105 per jaar.
U moet de veilige afstand berekenen.
Berekening plaatsgebonden risico
Er is geen verplichte rekenmethode voor het bepalen van het risico van windturbines. U kunt uitgaan van
het Handboek Risicozonering Windturbines.
Mogelijk vaste afstanden in de toekomst
Het is mogelijk dat in de toekomst vaste afstanden in de Activiteitenregeling worden opgenomen. Dan zijn
berekeningen niet meer nodig.
(Beperkt) kwetsbaar object
De definitie van kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten staat in het Besluit externe veiligheid
inrichtingen. Samengevat gaat het om gebouwen waar mensen verblijven, zoals woningen, kantoorgebouwen,
scholen, campings, sporthallen, winkels, hotels, restaurants en ziekenhuizen.
Uitzondering bestaande windturbines
Heeft u een bestaande windturbine? Of combinatie van windturbines? En had u daarvoor voor 1 januari 2011 een
geldige vergunning of had u daarvoor een melding gedaan op grond van het Activiteitenbesluit? Dan zijn de eisen
voor het plaatsgebonden risico niet van toepassing. Maar alleen als het plaatsgebonden risico op 1 januari 2001
groter was dan 106 per jaar voor kwetsbare objecten, en 105 per jaar voor beperkt kwetsbare objecten.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: In werking hebben van een windturbine
Maatregel:

Zorg dat de windturbine een veiligheidscertificaat heeft.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

Activiteitenregeling

m3276

Eenmalig

• Artikel 3.14 lid 5 op 09032017

•
•
•
•

Artikel 3.14 lid 1 op 09032017
Artikel 3.14 lid 2 op 09032017
Artikel 3.14 lid 3 op 09032017
Artikel 3.14 lid 4 op 09032017

Toelichting
Een windturbine moet voldoen aan de veiligheidseisen die staan in:
•
•
•

NENENIEC 614001:2005 + A1:2010: Windturbines  Deel 1: Ontwerpeisen
NENENIEC 614002:2014: Windturbines  Deel 2: Kleine windturbines
NENENIEC 614003:2009: Windturbines  Deel 3: Ontwerpeisen voor offshore windturbines

Heeft u een windturbine van voor 1 januari 2017 of een windturbine ter vervanging daarvan? Dan moet u voldoen
aan de veiligheidseisen die staan in:
•
•

NENENIEC 614002:2006: Europese norm voor Windturbines  Deel 2: Ontwerp eisen van kleine
windturbines, september 2006, of aan
NVN 114000: 1999/A1 2005: Nederlandse voornorm voor Windturbines  Deel 0: Voorschriften voor
typecertificatie  Technische eisen, februari 2005.

U kunt met een certificaat aantonen dat uw windturbine aan deze veiligheidseisen voldoet. Het certificaat moet
zijn afgegeven door een instantie die is geaccrediteerd voor het afgeven van deze certificaten.
Uitzondering bestaande windturbines
Heeft u een windturbine van voor 1 december 2001? En had u daarvoor een geldige vergunning? Dan is deze
maatregel niet van toepassing. U moet wel voldoen aan de veiligheidsvoorschriften uit die vergunning.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: In werking hebben van een windturbine
Maatregel:

Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3277

Voortdurend

•
•
•
•
•

Activiteitenregeling

Artikel 3.14a lid 1 op 09032017
Artikel 3.14a lid 2 op 09032017
Artikel 3.14a lid 3 op 09032017
Artikel 3.14a lid 4 op 09032017
Artikel 3.14a lid 5 op 09032017

Toelichting
Een windturbine of combinatie van windturbines moet voldoen aan geluidnormen. Er geldt een norm van ten
hoogste 47 dB Lden en een norm van ten hoogste 41 dB Lnight op de gevel van gevoelige gebouwen en op de
grens van het terrein bij gevoelige terreinen. Gevoelige gebouwen die zijn gelegen op een gezoneerd
industrieterrein zijn uitgezonderd.
Op de website van InfoMil staat meer informatie over de geluideisen voor windturbines.
Maatwerk bij meerdere windturbines
Zijn er bij uw windmolens ook andere windmolens? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift een
lagere geluidnorm vaststellen. Maar alleen als dat nodig is om rekening te houden met cumulatie van geluid. En
ook alleen als die andere windturbines zijn geplaatst op of na 1 januari 2011. Het geluid van bestaande
windturbines die zijn geplaatst vóór 1 januari 2011 betrekt het bevoegd gezag niet bij de beoordeling.
Maatwerk lokale omstandigheden
Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift hogere of lagere geluidnormen vaststellen. Maar alleen als
dat kan of nodig is op grond van bijzondere omstandigheden in de buurt van uw windturbine.
Gevoelige gebouwen en terreinen
Woningen zijn altijd gevoelige gebouwen. Maar bijvoorbeeld ook ziekenhuizen en scholen. In artikel 1.2 van het
Besluit geluidhinder staat welke gebouwen en terreinen ook als gevoelig zijn aangewezen. Gevoelige gebouwen
die zijn gelegen op een gezoneerd industrieterrein zijn uitgezonderd.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: In werking hebben van een windturbine
Maatregel:

Stel een geluidrapport op.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

Activiteitenregeling

m3278

Eenmalig

• Artikel 1.11 lid 3 op 09032017
• Artikel 1.11 lid 10 op 09032017

•
•
•
•
•
•
•
•

Artikel 3.14a op 09032017
Artikel 3.14b lid 1 op 09032017
Artikel 3.14b lid 2 op 09032017
Artikel 3.14b lid 3 op 09032017
Artikel 3.14b lid 4 op 09032017
Artikel 3.14c op 09032017
Artikel 3.14d lid 1 op 09032017
Artikel 3.14d lid 2 op 09032017

Toelichting
U moet voor het installeren of veranderen van een windturbine een geluidrapport opstellen. Het geluidrapport
moet inzage geven in de geluidbelasting van de windturbine. Dit is nodig om te kunnen toetsen of u aan de
geluidnormen voldoet. Voor het uitvoeren van metingen en berekeningen moet u het Reken en meetvoorschrift
windturbines gebruiken. Dat staat in bijlage 4 van de Activiteitenregeling.
Het geluidrapport moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden staan vermeld in artikel 3.14a
van de Activiteitenregeling.
Daarnaast bevat de Activiteitenregeling een aantal specifieke aanwijzingen voor de manier waarop u de
geluidbelasting van de windturbine moet vaststellen. Deze staan in artikel 3.14b, 3.14c en 3.14d van de
Activiteitenregeling.

Activiteit: In werking hebben van een windturbine
Maatregel:

Registreer gegevens die nodig zijn voor toetsing aan de geluidnormen.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

Activiteitenregeling

m3279

Een keer per jaar

• Artikel 3.15 lid 2 op 09032017

• Artikel 3.14e op 09032017

Toelichting
Om te kunnen toetsen of u aan de geluidnormen voldoet zijn gegevens over uw windturbine nodig. Deze
gegevens moet u registreren en vijf jaar bewaren. Het gaat om:
•
•

het jaargemiddelde geluidsvermogen per octaafband (emissieterm), en
diverse gegevens die nodig zijn voor de bepaling van de windsnelheid op ashoogte.

Emissieterm
Het gaat om de emissieterm zoals bedoeld in onderdeel 3.4.1 van het Reken en meetvoorschrift windturbines.
Dat staat in bijlage 4 van de Activiteitenregeling.
Bepaling windsnelheid
Het gaat om de gegevens zoals bedoeld in paragraaf 2.6 van het Reken en meetvoorschrift windturbines.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen  algemeen
De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het opslaan van bulk en stukgoederen.
Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt. De maatregelen
zijn bijvoorbeeld ook van toepassing op afvalcontainers.
Slaat u ook bodembedreigende of stuifgevoelige bulk of stukgoederen op? Dan gelden naast deze algemene
maatregelen ook de maatregelen onder de activiteiten: "Opslaan van bodembedreigende goederen" en/of
"Opslaan van stuifgevoelige goederen of zeven grond".

Maatregel:

Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

Activiteitenregeling

m0021

Voortdurend

• Artikel 3.32 lid 1 op 09032017

• Artikel 3.39 op 09032017
• Artikel 3.40 lid 1 op 09032017

Toelichting
Het gaat er om dat de goederen de omgeving en het oppervlaktewater niet kunnen verontreinigen.
Heeft u buitenopslag bij een laad en loskade? Sla dan geen goederen op binnen 2 meter van de kaderand. Of
zorg voor een keerwand waarbij u de ruimte tussen keerwand en kade schoon houdt. Lees in artikel 3.39 van de
Activiteitenregeling welke goederen in ieder geval inert zijn.

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen  algemeen
Maatregel:

Lozen voorkomen  Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met
inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m0027

Voortdurend

• Artikel 3.33 lid 6 op 09032017

Activiteitenregeling

Toelichting
Bevochtigt u de goederen om verspreiding te voorkomen? Gebruik dan zoveel mogelijk het afvalwater voor dit
bevochtigen.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende
voorziening
De maatregelen bij deze activiteit zijn van toepassing op het lozen van:
•
•

hemelwater dat bij neerslag door de bodem sijpelt en via drainage wordt afgevoerd
hemelwater dat over een verharding afstroomt. Het gaat alleen over hemelwater van verhardingen waar geen
bodembeschermende maatregelen voor nodig zijn.

Deze activiteit is altijd opgenomen in het overzicht, omdat dit bij vrijwel alle bedrijven voorkomt.

Maatregel:

Lozen voorkomen  Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m0414

Voortdurend

• Artikel 3.3 lid 5 op 09032017

Activiteitenregeling

Toelichting
Gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het oppervlaktewater. Daarom
mag u deze niet gebruiken in of nabij straatkolken of putten.

Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende
voorziening
Maatregel:

Lozen voorkomen  Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
en onkruidverdelgers op halfopen en gesloten verhardingen.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m4t413

Voortdurend

• Artikel 3.3 lid 4 op 09032017

Activiteitenregeling

Toelichting
Halfopen verhardingen zijn tegels en klinkers. Gesloten verhardingen zijn asfalt en beton.
U mag alleen gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, op deze verhardingen
toepassen als:
•
•

u de middelen pleksgewijs toepast, met selectieve technieken, zoals sensorgestuurde spuitsystemen,
onkruidbestrijkers en spuitlansen, en
volgens het KNMI de kans op neerslag binnen 24 uur voor uw regio niet groter is dan 40%.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing
Maatregel:

Kleinverbruikers  Voorkom evidente energieverspilling.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

Activiteitenregeling

m4t202

Voortdurend

• Artikel 2.1 lid 1 op 09032017
• Artikel 2.1 lid 2 op 09032017

Toelichting
Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die minder dan 50.000 kWh aan elektriciteit en minder dan 25.000 m 3
aardgasequivalenten aan brandstof verbruiken (kleinverbruikers van energie).
Verbruik brandstof

Verbruik elektriciteit [kWh]

[m3 aardgasequivalenten]

< 50.000

> 50.000 en < 200.000 > 200.000

< 25.000

klein

middelgroot

groot

> 25.000 en < 75.000

middelgroot middelgroot

groot

> 75.000

groot

groot

groot

U moet als kleinverbruiker van energie op grond van de zorgplicht (artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit) altijd
evidente energieverspilling voorkomen.
U heeft als kleinverbruikers van energie geen wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te
treffen. Toch kunnen de maatregelen uit de database Energiebesparing en Winst interessant zijn voor uw bedrijf.
U kunt mogelijk met een kleine inspanning veel energie besparen.
Geen maatwerk mogelijk
Het bevoegd gezag mag voor kleinverbruikers van energie geen aanvullende maatwerkvoorschriften
voorschrijven voor het doelmatig gebruik van energie.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing
Maatregel:

Middelgrote en grote verbruikers  Neem alle rendabele energiebesparende
maatregelen.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3240

Eenmalig

•
•
•
•

Activiteitenregeling

Artikel 2.15 lid 1 op 09032017
Artikel 2.15 lid 2 op 09032017
Artikel 2.15 lid 5 op 09032017
Artikel 2.15 lid 6 op 09032017

• Artikel 2.16 op 09032017

Toelichting
Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die 50.000 kWh of meer aan elektriciteit en/of 25.000 m 3
aardgasequivalenten of meer aan brandstof verbruiken (middelgrote verbruikers of grootverbruikers van energie).
Verbruik brandstof

Verbruik elektriciteit [kWh]

[m3 aardgasequivalenten]

< 50.000

> 50.000 en < 200.000 > 200.000

< 25.000

klein

middelgroot

groot

> 25.000 en < 75.000

middelgroot middelgroot

groot

> 75.000

groot

groot

groot

U moet alle energiebesparende maatregelen nemen die rendabel zijn. Dit zijn alle maatregelen die zich binnen vijf
jaar terugverdienen.
Behoort uw bedrijf tot één van de volgende bedrijfstakken?
•
•
•
•
•
•
•

metaalelektro en MKBmetaal
autoschadeherstelbedrijven
gezondheidszorg en welzijnszorginstellingen
kantoren (inclusief overheidskantoren)
onderwijsinstellingen
commerciële datacenters
rubber en kunststofindustrie

Dan kunt u door het nemen van alle erkende energiebesparende maatregelen voor uw branche aan uw
energiebesparingsverplichting voldoen. Wanneer u deze maatregelen bovendien goed beheert en onderhoud,
dan weet u zeker dat u voldoet aan de besparingsverplichting. Er kunnen dan voor energiebesparing geen andere
eisen worden gesteld.
Bedrijfstakoverzichten met erkende energiebesparende maatregelen zijn opgenomen in Bijlage 10 van de
Activiteitenregeling. In de Database Energiebesparing en Winst kunt u de erkende maatregelen voor uw branche
apart selecteren.
Erkende maatregel
De energiebesparende maatregelen in Bijlage 10 zijn erkende maatregelen. U kunt ook een gelijkwaardige
alternatieve maatregel treffen. Een gelijkwaardig alternatief is een andere maatregel dan een erkende maatregel
die qua hoeveelheid bespaarde energie gelijkwaardig of beter is dan de erkende maatregel die niet getroffen
wordt. U heeft hier vooraf geen toestemming nodig van het bevoegd gezag. Meer informatie over erkende
maatregelen voor energiebesparing vindt u op de website van InfoMil.
Behoort u niet tot bovengenoemde bedrijfstakken?
Dan vindt u meer informatie over veel toegepaste energiebesparende maatregelen en gemiddelde
terugverdientijden op brancheniveau in de Database Energiebesparing en Winst. Met behulp van
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Energiebesparing en Winst beoordeelt het bevoegd gezag of u voldoende inspanning levert voor een zuinig en
doelmatig gebruik van energie. U moet inzichtelijk kunnen maken welke energiebesparende maatregelen in het
bedrijf zijn gerealiseerd.
Faseren en maatwerk
Het bevoegd gezag kan, al dan niet op verzoek van het bedrijf, via maatwerkvoorschriften een gefaseerde
uitvoering vast leggen. In overleg met de ondernemer wordt deze fasering concreet gemaakt door per maatregel
de tijdstippen van uitvoering in het maatwerkvoorschrift op te nemen.
Uitzondering voor bedrijven die meedoen aan CO2emissiehandel
Doet uw bedrijf mee aan CO2emissiehandel? Dan is deze maatregel niet van toepassing.
Uitzondering voor grote glastuinbouwbedrijven
Heeft u een glastuinbouwbedrijf? En valt uw bedrijf onder het systeem van kostenverevening voor de emissie van
CO2? Dan is deze maatregel niet van toepassing.
Uitzondering voor MJAbedrijven
Doet u mee aan de Meerjarenafspraken energieefficiëntie en heeft u een goedgekeurd en in gebruik genomen
energieefficiëntieplan (EEP)? Dan voldoet u daarmee aan de eis tot het nemen van alle rendabele
energiebesparende maatregelen.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing
Maatregel:

Grootverbruikers  Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het
bevoegd gezag hier om vraagt.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

Activiteitenregeling

m3241

Eenmalig

• Artikel 2.15 lid 3 op 09032017
• Artikel 2.15 lid 4 op 09032017
• Artikel 2.15 lid 6 op 09032017

Toelichting
Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of meer dan 75.000 m 3
aardgasequivalenten aan brandstof verbruiken (grootverbruikers van energie).
Verbruik brandstof

Verbruik elektriciteit [kWh]

[m3 aardgasequivalenten]

< 50.000

> 50.000 en < 200.000 > 200.000

< 25.000

klein

middelgroot

groot

> 25.000 en < 75.000

middelgroot middelgroot

groot

> 75.000

groot

groot

groot

Het bevoegd gezag kan u vragen om een onderzoek uit te voeren naar energiebesparende maatregelen. Maar dit
kan alleen als het bevoegd gezag aannemelijk kan maken dat u niet alle rendabele maatregelen treft.
Als u alle erkende energiebesparende maatregelen voor uw branche heeft genomen, kan het bevoegd gezag
geen energiebesparingsonderzoek meer eisen. In de Database Energiebesparing en Winst kunt u de erkende
maatregelen voor uw branche apart selecteren.
Uitzondering voor bedrijven die meedoen aan CO2emissiehandel
Doet uw bedrijf mee aan CO2emissiehandel? Dan is deze maatregel niet van toepassing en kan het bevoegd
gezag geen aanvullend energiebesparingsonderzoek eisen.
Uitzondering voor grote glastuinbouwbedrijven
Heeft u een glastuinbouwbedrijf? En valt uw bedrijf onder het systeem van kostenverevening voor de emissie van
CO2? Dan is deze maatregel niet van toepassing en kan het bevoegd gezag geen aanvullend
energiebesparingsonderzoek eisen.
Uitzondering voor MJAbedrijven
Doet u mee aan de Meerjarenafspraken energieefficiëntie en heeft u een goedgekeurd en in gebruik genomen
energieefficiëntieplan (EEP)? Dan kan het bevoegd gezag geen aanvullend energiebesparingsonderzoek meer
eisen.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Afvalstoffen  Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of
materialen.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3230

Voortdurend

•
•
•
•
•

Artikel 2.12 lid 1 op 09032017
Artikel 2.12 lid 2 op 09032017
Artikel 2.12 lid 3 op 09032017
Artikel 2.12 lid 4 op 09032017
Artikel 2.12 lid 5 op 09032017

Activiteitenregeling
•
•
•
•

Artikel 2.9 lid 1 op 09032017
Artikel 2.9 lid 2 op 09032017
Artikel 2.9 lid 3 op 09032017
Artikel 2.9 lid 4 op 09032017

Toelichting
Gevaarlijke afvalstoffen:
U moet gevaarlijk afvalstoffen gescheiden houden. U mag gevaarlijke afvalstoffen dus niet mengen met andere
categorieën van afvalstoffen. Zo mag u bijvoorbeeld afgewerkte olie niet mengen met smeervet. Deze afvalstoffen
behoren tot verschillende categorieën. U mag gevaarlijke afvalstoffen ook niet mengen met stoffen of materialen
die geen afvalstof zijn. Verdunnen wordt ook gezien als mengen.
Uitzondering vergelijkbare afvalstoffen
Het mengverbod geldt niet voor afvalstoffen die vergelijkbaar zijn. Vergelijkbare afvalstoffen hebben dezelfde
categorie, maar kunnen wel verschillen in aard, samenstelling of concentratie. Bijvoorbeeld lege ongereinigde
verpakkingen van olie en lege ongereinigde verpakking van verf.
De categorieën staan in bijlage 11 van de Activiteitenregeling.
Uitzondering mengen dat bij ministeriële regeling is toegestaan
U mag gevaarlijke afvalstoffen alleen met niet gevaarlijke afvalstoffen mengen als ze behoren tot twee
categorieën uit bijlage 11, met hetzelfde nummer, maar die daarbij zijn onderscheiden met de aanduiding A en B.
Afvalstoffen niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen:
Binnen uw bedrijf ontstaan
U moet nietgevaarlijk afval, dat binnen uw bedrijf is ontstaan, gescheiden houden van andere categorieën van
nietgevaarlijke afvalstoffen als dat redelijkerwijs mogelijk is. In dat geval mag u ze niet mengen. Het soort afval
en de hoeveelheid bepaalt of scheiding redelijk is. In de tabel staan de richtlijnen om te bepalen te bepalen of u
het afval gescheiden moet houden:
Afvalstof

Richtlijn afvalscheiding (maximale recyclebare
hoeveelheid per week in het restafval)

Papier en karton

0 kg

Elektr(on)ische apparatuur

0 kg

Folie

0 kg

EPS (piepschuim)

1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)

Kunststof bekertjes

± 500 bekertjes
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Overige kunststoffen

25 kg

Autobanden

5 banden

GFT/Swill

200 kg

Groenafval

200 kg

Houten pallets

2 pallets (± 40 kg)

Overig houtafval

40 kg

Glazen verpakkingen

½ rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)

Metalen

40 kg

Steenachtig materiaal / Puin

0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3

Textiel

40 kg

Glas en steenwol

25 kg

Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval
(broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de
visindustrie), bouw en sloopafval, procesafval van
industriële sectoren, enz.

Dit zijn vaak relatief homogene en schone
afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en
geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is
afvalscheiding redelijk.

Van buiten uw bedrijf afkomstig
Als de nietgevaarlijke afvalstoffen afkomstig zijn van buiten uw bedrijf, dan mag u ze niet mengen met andere
categorieën van afvalstoffen.
De categorieën staan in bijlage 11 van de Activiteitenregeling.
Uitzondering mengen met niet afval
U mag nietgevaarlijke afvalstoffen wel mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn.
Uitzondering biomassa en gemeentelijke milieustraat
Bij het verbranden van biomassa mag u biomassa van verschillende categorieën afvalstoffen mengen. Ook bij
een gemeentelijke milieustraat is het onder voorwaarden toegestaan grove huishoudelijke afvalstoffen, te mengen
met andere categorieën van afvalstoffen.
Uitzondering mengen afvalwater
Afvalwater is ook een afvalstof. U mag afvalwaterstromen mengen voordat u het loost. Maar alleen als voor de
stromen dezelfde lozingseisen gelden. Het afvalwater van de verschillende stromen wordt dan gerekend tot
dezelfde categorie.
U vindt meer informatie over de regels voor afvalstoffen in het Activiteitenbesluit op de website van InfoMil.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Afvalstoffen  Ruim zwerfvuil op.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3231

Voortdurend

• Artikel 2.13 op 09032017

Activiteitenregeling

Toelichting
U moet afvalstoffen en zwerfvuil in de omgeving van uw bedrijf opruimen. Dat hoeft alleen:
•
•

binnen een straal van 25 meter van uw bedrijf, en
als de afvalstoffen of materialen van uw bedrijf afkomstig zijn of voor uw bedrijf bestemd zijn.

Het gaat bijvoorbeeld om etenswaren, verpakkingen en sport en spelmaterialen.

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Afvalstoffen  Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan
een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3232

Voortdurend

• Artikel 2.14 op 09032017

Activiteitenregeling

Toelichting
Gebruikt u afvalstoffen als grondstof? En wijkt de samenstelling van het afval af van de gangbare grondstof?
Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het inzetten van het afval. Maar
alleen als het gaat om:
•
•

metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips,
die u inzet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten die uit deze materialen bestaan.

En ook alleen om nadelige gevolgen voor het milieu door de afwijkende samenstelling te voorkomen of te
beperken.
Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u zorgen dat u aan het maatwerkvoorschrift voldoet.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Afvalstoffen  Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en
baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3233

Voortdurend

•
•
•
•

Activiteitenregeling

Artikel 2.14a lid 1 op 09032017
Artikel 2.14a lid 2 op 09032017
Artikel 2.14a lid 3 op 09032017
Artikel 2.14a lid 4 op 09032017

Toelichting
U mag afvalstoffen niet verbranden, storten of in de bodem brengen als u ze daar wilt laten.
Uitzondering grond, bouwstoffen en baggerspecie
Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe? En is hierop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing? Dan
geldt het verbod uit het Activiteitenbesluit niet.
Uitzondering afvalwater
Het verbod om afvalstoffen op of in de bodem te brengen geldt niet voor het lozen van afvalwater op of in de
bodem.

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Afvalstoffen  Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3234

Voortdurend

• Artikel 2.14a lid 5 op 09032017
• Artikel 2.14a lid 6 op 09032017

Activiteitenregeling

Toelichting
Slaat u afvalstoffen op die geschikt zijn voor nuttige toepassing? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 3 jaar
opslaan.
Slaat u afvalstoffen op die bestemd zijn voor verwijdering? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 1 jaar opslaan.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Afvalstoffen  Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw
bedrijfslocatie af.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

Activiteitenregeling

m3235

Eenmalig

• Artikel 2.14a lid 7 op 09032017

Toelichting
Gaat u uw activiteiten op uw bedrijfslocatie beëindigen? Dan moet u afvalstoffen binnen 8 weken na het
beëindigen van uw activiteiten afvoeren.

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Afvalstoffen  Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het
nascheiding of recycling niet belemmert.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3236

Voortdurend

• Artikel 2.14a lid 8 op

Activiteitenregeling

09032017

Toelichting
U mag afvalstoffen alleen verdichten als:
•
•

het geen gevaarlijke afvalstof is, en
nascheiding of recycling na het verdichten mogelijk is.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Afvalstoffen van derden  Stel een acceptatie en controleprocedure op.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3237

Eenmalig

• Artikel 2.14b lid 1 op 09032017
• Artikel 2.14b lid 2 op 09032017
• Artikel 2.14b lid 4 op 09032017

Activiteitenregeling

Toelichting
Heeft u binnen uw bedrijf afvalstoffen die van anderen afkomstig zijn? En gaat het om het opslaan, overslaan of
verwerken van afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn? Dan moet u een beschrijving hebben van de
procedure voor acceptatie en controle van de afvalstoffen. Doel van de procedure is dat het beheer van de
afvalstoffen doelmatig is.
In de beschrijving maakt u onderscheid naar verschillende groepen afvalstoffen. Voor elke groep bevat de
beschrijving in elk geval:
•
•
•
•

een omschrijving van de personen of organisaties waarvan u afvalstoffen accepteert,
de eisen die u stelt aan de manier waarop afvalstoffen worden aangeboden,
hoe u de afvalstoffen na ontvangst controleert, en
hoe u omgaat met afvalstoffen met een afwijkende samenstelling of verontreiniging.

Groepen afvalstoffen
U deelt afvalstoffen in in groepen. Daarbij zitten afvalstoffen waarvoor u dezelfde acceptatie en
controleprocedure gebruikt in één groep. Is het voor het doelmatig beheer van een afvalstof nodig dat u een
afwijkende procedure volgt voor acceptatie en controle? Dan moet u deze herkenbaar in de beschrijving
opnemen.
Maatwerk invulling acceptatie en controleprocedure
Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de acceptatie en
controleprocedure. Maar alleen als dat voor het doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is.

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Afvalstoffen van derden  Zorg voor naleving van de acceptatie en
controleprocedure.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m3238

Voortdurend

• Artikel 2.14b lid 3 op 09032017

Activiteitenregeling

Toelichting
U moet er voor zorgen dat procedures voor acceptatie en controle van afvalstoffen worden nageleefd. Daarbij
hoort ook dat u er voor moet zorgen dat afvalstoffen alleen worden ingenomen als dit volgens de procedure
gebeurt.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Geluid  Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m0613

Eenmalig

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activiteitenregeling

Artikel 2.17 lid 1 op 09032017
Artikel 2.17 lid 2 op 09032017
Artikel 2.17 lid 3 op 09032017
Artikel 2.17 lid 4 op 09032017
Artikel 2.17 lid 5 op 09032017
Artikel 2.17 lid 6 op 09032017
Artikel 2.17 lid 7 op 09032017
Artikel 2.18 lid 1 op 09032017
Artikel 2.18 lid 2 op 09032017
Artikel 2.18 lid 3 op 09032017
Artikel 2.18 lid 4 op 09032017
Artikel 2.18 lid 5 op 09032017
Artikel 2.18 lid 6 op 09032017
Artikel 2.18 lid 7 op 09032017
Artikel 2.21 lid 1 op 09032017
Artikel 2.21 lid 2 op 09032017
Artikel 2.21 lid 3 op 09032017
Artikel 2.22 lid 1 op 09032017
Artikel 2.22 lid 2 op 09032017

Toelichting
U moet er voor zorgen dat u geen geluidhinder veroorzaakt.
U moet daarom voldoen aan de normen voor geluid. Het gaat om het gemiddelde geluidniveau
(langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) en het maximaal geluidniveau. Welke normen gelden voor uw bedrijf
hangt af van de aard en de ligging van uw bedrijf.
Op de website van InfoMil staat uitleg in welke situaties welke geluidvoorschriften van toepassing zijn. Voor een
aantal activiteiten geldt dat u deze bij de beoordeling van de geluidproductie buiten beschouwing kunt laten. Deze
uitzonderingen staan toegelicht op de website van InfoMil.
Ga aan de hand van die uitleg na welke geluidnormen op uw bedrijf van toepassing zijn.

AIMsessie: Avni1zlv3u2

Pagina 22 van 29

Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Geluid  Akoestisch rapport  Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m0614

Eenmalig

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activiteitenregeling

Artikel 1.11 lid 1 op 09032017
Artikel 1.11 lid 2 op 09032017
Artikel 1.11 lid 3 op 09032017
Artikel 1.11 lid 4 op 09032017
Artikel 1.11 lid 5 op 09032017
Artikel 1.11 lid 6 op 09032017
Artikel 1.11 lid 7 op 09032017
Artikel 1.11 lid 8 op 09032017
Artikel 1.11 lid 9 op 09032017
Artikel 1.11 lid 10 op 09032017
Artikel 1.11 lid 11 op 09032017
Artikel 2.17 lid 1 op 09032017
Artikel 2.17 lid 2 op 09032017
Artikel 2.17 lid 3 op 09032017
Artikel 2.17 lid 4 op 09032017
Artikel 2.17 lid 5 op 09032017
Artikel 2.17 lid 6 op 09032017
Artikel 2.17 lid 7 op 09032017
Artikel 2.18 lid 1 op 09032017
Artikel 2.18 lid 2 op 09032017
Artikel 2.18 lid 3 op 09032017
Artikel 2.18 lid 4 op 09032017
Artikel 2.18 lid 5 op 09032017
Artikel 2.18 lid 6 op 09032017
Artikel 2.18 lid 7 op 09032017
Artikel 2.21 lid 1 op 09032017
Artikel 2.21 lid 2 op 09032017
Artikel 2.21 lid 3 op 09032017
Artikel 2.22 lid 1 op 09032017
Artikel 2.22 lid 2 op 09032017

Toelichting
Heeft u een akoestisch onderzoek uit laten voeren? En is er in de rapportage van dat onderzoek aangegeven
welke maatregelen en voorzieningen u moet treffen om aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit te
voldoen?
Tref dan deze maatregelen en voorzieningen. Overleg eventueel met het bevoegd gezag over de planning van de
uitvoering.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Geluid  Geen akoestisch rapport  Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m0615

Voortdurend

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activiteitenregeling

Artikel 2.17 lid 1 op 09032017
Artikel 2.17 lid 2 op 09032017
Artikel 2.17 lid 3 op 09032017
Artikel 2.17 lid 4 op 09032017
Artikel 2.17 lid 5 op 09032017
Artikel 2.17 lid 6 op 09032017
Artikel 2.17 lid 7 op 09032017
Artikel 2.18 lid 1 op 09032017
Artikel 2.18 lid 2 op 09032017
Artikel 2.18 lid 3 op 09032017
Artikel 2.18 lid 4 op 09032017
Artikel 2.18 lid 5 op 09032017
Artikel 2.18 lid 6 op 09032017
Artikel 2.18 lid 7 op 09032017
Artikel 2.21 lid 1 op 09032017
Artikel 2.21 lid 2 op 09032017
Artikel 2.21 lid 3 op 09032017
Artikel 2.22 lid 1 op 09032017
Artikel 2.22 lid 2 op 09032017

Toelichting
Heeft u geen akoestisch rapport uit laten voeren? En is een akoestisch rapport ook niet nodig? Dan zult u
waarschijnlijk aan de geluidnormen voldoen.
Wanneer is een akoestisch rapport nodig?
Op de website van InfoMil staat voor welke activiteiten u een akoestisch rapport bij de melding moet voegen.
Daarnaast kan het bevoegd gezag u vragen een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Maar dat kan alleen
als het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat u de normen zult overschrijden.

AIMsessie: Avni1zlv3u2

Pagina 24 van 29

Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Trillingen  Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m0800

Voortdurend

•
•
•
•

Activiteitenregeling

Artikel 2.22a op 09032017
Artikel 2.23 lid 1 op 09032017
Artikel 2.23 lid 2 op 09032017
Artikel 2.23 lid 3 op 09032017

Toelichting
U mag geen trillinghinder veroorzaken. Dit betekent dat eventuele trillingen door uw activiteiten niet voelbaar
mogen zijn in gebouwen van anderen. Het gaat daarbij alleen om geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten van
anderen.
Beoordelen van trillingen
Voor het beoordelen van trillingen en het vaststellen of deze toelaatbaar zijn geldt de "Meet en
beoordelingsrichtlijn voor trillingen" van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. Niet voelbaar betekent dat de
trillingsterkte niet hoger mag zijn dan de waarden uit tabel 2 van deel B van deze richtlijn. Deel B beschrijft
"Hinder voor personen in gebouwen".
Als de gebruiker van een ruimte niet meewerkt aan het uitvoeren van trillingmetingen, dan is deze maatregel op
die ruimte niet van toepassing.
Een geluidgevoelige ruimte is een woonkamer, een slaapkamer of een keuken van ten minste 11 m2.
Geluidsgevoelige verblijfsruimten zijn:
•
•
•

onderwijsgebouwen: leslokalen en theorie(vak)lokalen;
ziekenhuizen en verpleeghuizen: onderzoeks en behandelingsruimten, ruimten voor patiëntenhuisvesting,
recreatie en conversatieruimten;
verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en medische
kleuterdagverblijven: onderzoeks, behandelings, recreatie, en conversatieruimten en woon en
slaapruimten.

Maatwerk
Het bevoegd gezag kan via maatwerkvoorschriften een andere trillingsterkte toelaten. Deze mag niet lager zijn
dan de streefwaarden in genoemde beoordelingsrichtlijn.
Meer informatie staat op de website van InfoMil.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Zorgplicht  Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen
verontreinigen.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m0568

Eenmalig

• Artikel 2.1 lid 1 op 09032017
• Artikel 2.1 lid 2 op 09032017

Activiteitenregeling

Toelichting
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft aan welke activiteiten de bodem kunnen
verontreinigen. De NRB noemt dit bodembedreigende activiteiten.
Voorbeelden zijn: opslag, overslag en intern transport van bulkvloeistoffen, opslag en verlading van stort en
stukgoed, procesactiviteiten, procesbewerkingen en een aantal overige activiteiten.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Zorgplicht  Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de
kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m0569

Voortdurend

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activiteitenregeling

Artikel 2.1 lid 1 op 09032017
Artikel 2.1 lid 2 op 09032017
Artikel 2.9 lid 1 op 09032017
Artikel 2.9 lid 2 op 09032017
Artikel 2.9a lid 1 op 09032017
Artikel 2.9a lid 2 op 09032017
Artikel 2.9a lid 3 op 09032017
Artikel 2.9a lid 4 op 09032017
Artikel 2.9a lid 5 op 09032017
Artikel 2.9a lid 6 op 09032017

Toelichting
U moet bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen voorzieningen en maatregelen treffen die de bodem
beschermen. U moet streven naar een verwaarloosbaar risico voor de bodem. Dit is beschreven in de
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).
Bij activiteiten uit het Activiteitenbesluit zijn maatregelen en voorzieningen opgenomen die aangeven wanneer u
voldoet aan deze maatregel.
Voert u activiteiten uit die niet zijn genoemd in het Activiteitenbesluit? En kunnen deze de bodem verontreinigen?
Ook dan moet u maatregelen en voorzieningen treffen zodat het risico van verontreiniging van de bodem
verwaarloosbaar is.
Maatwerk
Voerde u de bodembedreigende activiteit al voor 1 januari 2008 uit? Of had u op het moment dat dit voorschrift op
uw bedrijf van toepassing werd voor deze activiteit een vergunning (in werking en onherroepelijk)? Dan kunt u het
bevoegd gezag vragen om toe te staan dat het risico van verontreiniging van de bodem aanvaardbaar is. Dit kan
alleen als:
•
•
•
•

een verwaarloosbaar bodemrisico niet redelijk is,
u maatregelen en voorzieningen treft waarmee het bodemrisico aanvaardbaar is,
u bij het verzoek om maatwerk een plan van aanpak voegt dat voldoet aan het derde lid van artikel 2.9a van
het Activiteitenbesluit, en
u voldoet aan het plan van aanpak.

Meer informatie over aanvaardbaar bodemrisico staat in Bijlage 3 van deel 3 van de Nederlandse Richtlijn
Bodembescherming 2012.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Zorgplicht  Zorg dat u het milieu beschermt.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m0737

Voortdurend

•
•
•
•

Activiteitenregeling

Artikel 2.1 lid 1 op 09032017
Artikel 2.1 lid 2 op 09032017
Artikel 2.1 lid 3 op 09032017
Artikel 2.1 lid 4 op 09032017

Toelichting
U moet het milieu beschermen. Dit betekent dat u moet voldoen aan alle regels die het Activiteitenbesluit en de
Activiteitenregeling stelt. Maar deze regels beschermen het milieu soms onvoldoende. Dat kan zijn omdat u
activiteiten uitvoert waarvoor het Activiteitenbesluit geen concrete regels bevat. Of omdat de regels voor een
activiteit niet genoeg zijn voor een goede bescherming van het milieu. Daarom is er de zorgplicht. Dit houdt in dat
u mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu altijd moet voorkomen of beperken. In artikel 2.1 van het
Activiteitenbesluit staat wat er valt onder de zorgplicht.
Maatwerk
Het bevoegd gezag kan u verplichten maatregelen te treffen op grond van de zorgplicht. Maar dat kan alleen als
dit voor de bescherming van het milieu nodig is. Het bevoegd gezag kan dit doen op grond van het algemene
zorgplicht artikel. Of met een maatwerkvoorschrift.
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Maatregel:

Overgangsrecht  Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.
Nr.

Frequentie

Activiteitenbesluit

m4100

Eenmalig

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activiteitenregeling

Artikel 6.1 lid 1 op 09032017
Artikel 6.1 lid 2 op 09032017
Artikel 6.1 lid 3 op 09032017
Artikel 6.1 lid 4 op 09032017
Artikel 6.1 lid 5 op 09032017
Artikel 6.4 lid 1 op 09032017
Artikel 6.4 lid 2 op 09032017
Artikel 6.4 lid 3 op 09032017
Artikel 6.6 op 09032017

Toelichting
Het Activiteitenbesluit bevat overgangsrecht. Dit regelt de overgangssituatie als u eerst een omgevingsvergunning
milieu had, maar nu volledig onder het Activiteitenbesluit valt. Of voor als er nieuwe voorschriften aan het
Activiteitenbesluit worden toegevoegd.
Kijk in uw omgevingsvergunning milieu of daar voorschriften in staan die nog steeds van toepassing zijn. Overleg
bij twijfel met het bevoegd gezag. Neem de voorschriften die nog gelden als maatregel op in uw
ondernemingsdossier of uw eigen administratie.
Er is:
•
•
•

algemeen overgangsrecht,
overgangsrecht per thema, en
overgangsrecht voor bepaalde activiteiten.

Het overgangsrecht voor thema's en activiteiten is toegelicht bij de maatregelen voor die thema's en activiteiten.
Het algemene overgangsrecht regelt bijvoorbeeld dat gedurende een bepaalde termijn de voorschriften uit uw
omgevingsvergunning milieu gelden als maatwerkvoorschrift. Op de website van InfoMil staat een toelichting op
het algemene overgangsrecht.
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09032017

Beknopt overzicht maatregelen bij AIMsessie Avni1zlv3u2
Dit pdfbestand kunt u gebruiken als checklist bij de controle of een maatregel is uitgevoerd.
In dit bestand staan per relevante activiteit uit het Activiteitenbesluit de maatregelen die het bedrijf moet treffen en
de frequentie waarmee dat moet gebeuren in een tabel. De relevante activiteiten en maatregelen volgen uit de
keuzes die u in de AIM heeft gemaakt.
In dit overzicht staan geen toelichtingen en uitzonderingen. Aan de hand van het maatregelnummer kunt u die
informatie raadplegen in het pdfbestand “Overzicht_maatregelen_AIMsessie_Avni1zlv3u2.pdf”.

Welke informatie vind ik in welk bestand?

Onderdeel

Antwoorden
Bestand lijst

Uw antwoorden

Beknopt
overzicht

Overzicht
PDF

Overzicht
XLSX

✅

De maatregel

✅

✅

✅

Frequentie maatregel

✅

✅

✅

Toelichting bij maatregel

✅

Nummers artikelen besluit en regeling

✅

✅

✅

Naslagwerk

Checklisten zelf samenstellen

AIMsessie: Avni1zlv3u2

✅
✅

Teksten artikelen besluit en regeling

Vaste checklist

Overzicht
relevante
artikelen

✅
✅
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In werking hebben van een windturbine
Nr.

Onderwerp

Maatregel

Frequentie

m3270

Voorzie een windturbine van een automatische
stilstandvoorziening.*

Eenmalig

m3271

Gebruik materialen of coatings die licht absorberen. Eenmalig

m3272

Laat een windturbine beoordelen door een
deskundige.

m3273

Zet de windturbine stil als u constateert of vermoedt Voortdurend
dat er een onveilige situatie bestaat.*

m3274

Zet na het in werking treden van een automatische
beveiliging de windturbine pas weer aan als de
oorzaak is opgeheven.

Voortdurend

m3275

Plaats een windturbine op een veilige afstand tot
kwetsbare objecten.*

Eenmalig

m3276

Zorg dat de windturbine een veiligheidscertificaat
heeft.*

Eenmalig

m3277

Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.*

Voortdurend

m3278

Stel een geluidrapport op.*

Eenmalig

m3279

Registreer gegevens die nodig zijn voor toetsing
aan de geluidnormen.*

Een keer per
jaar

Uitgevoerd

Een keer per
jaar

* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Avni1zlv3u2.pdf

Opslaan en overslaan van goederen  algemeen
Nr.

Onderwerp

m0021
m0027

Lozen voorkomen

Maatregel

Frequentie

Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.

Voortdurend

Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest
met inerte goederen voor het bevochtigen van die
goederen.

Voortdurend

Uitgevoerd

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening
Nr.

Onderwerp

Maatregel

Frequentie

m0414

Lozen voorkomen

Voorkom het gebruik van
Voortdurend
gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers
bij straatkolken of putten.

m4t413

Lozen voorkomen

Voorkom het gebruik van
Voortdurend
gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers
op halfopen en gesloten verhardingen.*

Uitgevoerd

* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Avni1zlv3u2.pdf

Algemene milieuregels voor energiebesparing
Nr.

Onderwerp

Maatregel

Frequentie

m4t202

Kleinverbruikers

Voorkom evidente energieverspilling.

Voortdurend

m3240

Middelgrote en grote
verbruikers

Neem alle rendabele energiebesparende
maatregelen.*

Eenmalig

m3241

Grootverbruikers

Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren
als het bevoegd gezag hier om vraagt.*

Eenmalig

Uitgevoerd

* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Avni1zlv3u2.pdf
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Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Nr.

Onderwerp

Maatregel

Frequentie

m3230

Afvalstoffen

Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere
stoffen of materialen.*

Voortdurend

m3231

Afvalstoffen

Ruim zwerfvuil op.

Voortdurend

m3232

Afvalstoffen

Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof
voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is
voorgeschreven.*

Voortdurend

m3233

Afvalstoffen

Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen,
grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit
bodemkwaliteit.

Voortdurend

m3234

Afvalstoffen

Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor
afvalstoffen.*

Voortdurend

m3235

Afvalstoffen

Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van Eenmalig
uw bedrijfslocatie af.

m3236

Afvalstoffen

Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is
en het nascheiding of recycling niet belemmert.

Voortdurend

m3237

Afvalstoffen van derden

Stel een acceptatie en controleprocedure op.*

Eenmalig

m3238

Afvalstoffen van derden

Zorg voor naleving van de acceptatie en
controleprocedure.

Voortdurend

m0613

Geluid

Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*

Eenmalig

m0614

Geluid  Akoestisch
rapport

Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.

Eenmalig

m0615

Geluid  Geen akoestisch
rapport

Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.

Voortdurend

m0800

Trillingen

Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*

Voortdurend

m0568

Zorgplicht

Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem
kunnen verontreinigen.

Eenmalig

m0569

Zorgplicht

Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen
verontreinigen de kans op verontreiniging
verwaarloosbaar is.

Voortdurend

m0737

Zorgplicht

Zorg dat u het milieu beschermt.*

Voortdurend

m4100

Overgangsrecht

Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*

Eenmalig

Uitgevoerd

* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand Overzicht_maatregelen_AIMSessie_Avni1zlv3u2.pdf
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Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Avni1zlv3u2
09-03-2017 16:16
Nr.
m3270

Onderwerp

Maatregel
Activiteit
Voorzie een windturbine van een automatische stilstandvoorziening. In werking hebben van een windturbine

Frequentie
Eenmalig

Thema
Licht

Activiteitenbesluit
Art. 3.14 lid 4

Activiteitenregeling
Art. 3.12 lid 1, Art. 3.12 lid 2

Gebruik materialen of coatings die licht absorberen.
Laat een windturbine beoordelen door een deskundige.
Zet de windturbine stil als u constateert of vermoedt dat er een
onveilige situatie bestaat.
Zet na het in werking treden van een automatische beveiliging de
windturbine pas weer aan als de oorzaak is opgeheven.
Plaats een windturbine op een veilige afstand tot kwetsbare
objecten.

In werking hebben van een windturbine
In werking hebben van een windturbine
In werking hebben van een windturbine

Eenmalig
Een keer per jaar
Voortdurend

Licht
Veiligheid
Veiligheid

Art. 3.14 lid 4
Art. 3.14 lid 1
Art. 3.14 lid 2

Art. 3.13 lid 1, Art. 3.13 lid 2

In werking hebben van een windturbine

Voortdurend

Veiligheid

Art. 3.14 lid 3

In werking hebben van een windturbine

Eenmalig

Veiligheid

m3276

Zorg dat de windturbine een veiligheidscertificaat heeft.

In werking hebben van een windturbine

Eenmalig

Veiligheid

Art. 3.15a lid 1, Art. 3.15a lid 2,
Art. 3.15a lid 3, Art. 3.15a lid 4,
Art. 3.15a lid 5, Art. 3.15a lid 6
Art. 3.14 lid 5

m3277

Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.

In werking hebben van een windturbine

Voortdurend

Geluid

m3278

Stel een geluidrapport op.

In werking hebben van een windturbine

Eenmalig

Geluid

Art. 3.14a lid 1, Art. 3.14a lid 2,
Art. 3.14a lid 3, Art. 3.14a lid 4,
Art. 3.14a lid 5
Art. 1.11 lid 3, Art. 1.11 lid 10

m3279

Registreer gegevens die nodig zijn voor toetsing aan de
geluidnormen.
Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.
Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte
goederen voor het bevochtigen van die goederen.
Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.
Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.
Voorkom evidente energieverspilling.
Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.

In werking hebben van een windturbine

Een keer per jaar

Geluid

Art. 3.15 lid 2

Opslaan en overslaan van goederen - algemeen
Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Voortdurend
Voortdurend

Oppervlaktewater; Stof
Afvalwater

Art. 3.32 lid 1
Art. 3.33 lid 6

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een
bodembeschermende voorziening
Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een
bodembeschermende voorziening
Algemene milieuregels voor energiebesparing
Algemene milieuregels voor energiebesparing

Voortdurend

Oppervlaktewater

Art. 3.3 lid 5

Voortdurend

Oppervlaktewater

Art. 3.3 lid 4

Voortdurend
Eenmalig

Energie
Energie

Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het bevoegd
gezag hier om vraagt.
Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of
materialen.

Algemene milieuregels voor energiebesparing

Eenmalig

Energie

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Voortdurend

Afvalstoffen

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Voortdurend
Voortdurend

Afvalstoffen
Afvalstoffen

Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2
Art. 2.15 lid 1, Art. 2.15 lid 2, Art. Art. 2.16
2.15 lid 5, Art. 2.15 lid 6
Art. 2.15 lid 3, Art. 2.15 lid 4, Art.
2.15 lid 6
Art. 2.12 lid 1, Art. 2.12 lid 2, Art. Art. 2.9 lid 1, Art. 2.9 lid 2, Art.
2.12 lid 3, Art. 2.12 lid 4, Art. 2.12 2.9 lid 3, Art. 2.9 lid 4
lid 5
Art. 2.13
Art. 2.14

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Voortdurend

Afvalstoffen; Afvalwater; Bodem

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Voortdurend
Eenmalig

Afvalstoffen
Afvalstoffen

Art. 2.14a lid 1, Art. 2.14a lid 2,
Art. 2.14a lid 3, Art. 2.14a lid 4
Art. 2.14a lid 5, Art. 2.14a lid 6
Art. 2.14a lid 7

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Voortdurend

Afvalstoffen

Art. 2.14a lid 8

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Eenmalig

Afvalstoffen

Art. 2.14b lid 1, Art. 2.14b lid 2,
Art. 2.14b lid 4
Art. 2.14b lid 3
Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art.
2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17
lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid
7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2,
Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art.
2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18
lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid
2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1,
Art. 2.22 lid 2

m3271
m3272
m3273
m3274
m3275

m0021
m0027

Lozen voorkomen

m0414

Lozen voorkomen

m4t413

Lozen voorkomen

m4t202
m3240
m3241

Energie - kleinverbruikers
Energie - grootverbruikers en middelgrote
verbruikers
Energie - grootverbruikers

m3230

Afvalstoffen

m3231
m3232

Afvalstoffen
Afvalstoffen

m3233

Afvalstoffen

m3234
m3235

Afvalstoffen
Afvalstoffen

m3236

Afvalstoffen

m3237

Afvalstoffen van derden

Ruim zwerfvuil op.
Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een
maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.
Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en
baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.
Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.
Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw
bedrijfslocatie af.
Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het
nascheiding of recycling niet belemmert.
Stel een acceptatie- en controleprocedure op.

m3238
m0613

Afvalstoffen van derden
Geluid

Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.
Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Voortdurend
Eenmalig

Afvalstoffen
Geluid

m0614

Geluid - Akoestisch rapport

Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Eenmalig

Geluid

AIMSessie Avni1zlv3u2 van 09-03-2017 16:16

Windpark Oostpolderdijk

Art. 3.14 lid 1, Art. 3.14 lid 2, Art.
3.14 lid 3, Art. 3.14 lid 4

Art. 3.14a, Art. 3.14b lid 1, Art.
3.14b lid 2, Art. 3.14b lid 3, Art.
3.14b lid 4, Art. 3.14c, Art. 3.14d
lid 1, Art. 3.14d lid 2
Art. 3.14e
Art. 3.39, Art. 3.40 lid 1

Art. 1.11 lid 1, Art. 1.11 lid 2, Art.
1.11 lid 3, Art. 1.11 lid 4, Art. 1.11
lid 5, Art. 1.11 lid 6, Art. 1.11 lid
7, Art. 1.11 lid 8, Art. 1.11 lid 9,
Art. 1.11 lid 10, Art. 1.11 lid 11,
Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art.
2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17
lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid
7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2,
Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art.
2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18
lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid
2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1,
Art. 2.22 lid 2

1 van 2

Nr.
m0615

Onderwerp
Geluid - Geen akoestisch rapport

Maatregel
Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.

Activiteit
Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Frequentie
Voortdurend

Thema
Geluid

Activiteitenbesluit
Activiteitenregeling
Art. 2.17 lid 1, Art. 2.17 lid 2, Art.
2.17 lid 3, Art. 2.17 lid 4, Art. 2.17
lid 5, Art. 2.17 lid 6, Art. 2.17 lid
7, Art. 2.18 lid 1, Art. 2.18 lid 2,
Art. 2.18 lid 3, Art. 2.18 lid 4, Art.
2.18 lid 5, Art. 2.18 lid 6, Art. 2.18
lid 7, Art. 2.21 lid 1, Art. 2.21 lid
2, Art. 2.21 lid 3, Art. 2.22 lid 1,
Art. 2.22 lid 2

m0800

Trillingen

Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Voortdurend

Trillingen

m0568

Zorgplicht

Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen. Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Eenmalig

Bodem

Art. 2.22a, Art. 2.23 lid 1, Art.
2.23 lid 2, Art. 2.23 lid 3
Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2

m0569

Zorgplicht

Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de
kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Voortdurend

Bodem

m0737

Zorgplicht

Zorg dat u het milieu beschermt.

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Voortdurend

Milieubescherming algemeen

m4100

Overgangsrecht

Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Eenmalig

NVT

AIMSessie Avni1zlv3u2 van 09-03-2017 16:16

Windpark Oostpolderdijk

Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art.
2.9 lid 1, Art. 2.9 lid 2, Art. 2.9a
lid 1, Art. 2.9a lid 2, Art. 2.9a lid
3, Art. 2.9a lid 4, Art. 2.9a lid 5,
Art. 2.9a lid 6
Art. 2.1 lid 1, Art. 2.1 lid 2, Art.
2.1 lid 3, Art. 2.1 lid 4
Art. 6.1 lid 1, Art. 6.1 lid 2, Art.
6.1 lid 3, Art. 6.1 lid 4, Art. 6.1 lid
5, Art. 6.4 lid 1, Art. 6.4 lid 2, Art.
6.4 lid 3, Art. 6.6
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Uw kenmerk: Windpark Oostpolderdijk

09032017

Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIMsessie Avni1zlv3u2

Activiteit: In werking hebben van een windturbine
Artikel 3.13 lid 1 van Activiteitenbesluit
Deze paragraaf is van toepassing op een windturbine of een combinatie van windturbines.
Artikel 3.13 lid 2 van Activiteitenbesluit
De artikelen 2.17 tot en met 2.22 zijn niet van toepassing op een windturbine of een combinatie van windturbines.
Artikel 3.14 lid 1 van Activiteitenbesluit
Een windturbine wordt ten minste eenmaal per kalenderjaar beoordeeld op de noodzakelijke beveiligingen,
onderhoud en reparaties door een deskundige op het gebied van windturbines.
Artikel 3.14 lid 2 van Activiteitenbesluit
Indien wordt geconstateerd of indien het redelijk vermoeden bestaat dat een onderdeel of onderdelen van de
windturbine een gebrek bezitten, waardoor de veiligheid voor de omgeving in het geding is, wordt de windturbine
onmiddellijk buiten bedrijf gesteld en het bevoegd gezag daaromtrent geïnformeerd. De windturbine wordt eerst
weer in bedrijf genomen nadat alle gebreken zijn hersteld.
Artikel 3.14 lid 3 van Activiteitenbesluit
Indien een windturbine als gevolg van het in werking treden van een beveiliging buiten bedrijf is gesteld, wordt
deze pas weer in werking gesteld nadat de oorzaak van het buiten werking stellen is opgeheven.
Artikel 3.14 lid 4 van Activiteitenbesluit
Bij het inwerking hebben van een windturbine worden ten behoeve van het voorkomen of beperken van
slagschaduw en lichtschittering de bij ministeriële regeling te stellen maatregelen toegepast.
Artikel 3.14 lid 5 van Activiteitenbesluit
Een windturbine voldoet 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 aan de bij ministeriële regeling te stellen eisen.
Artikel 3.14a lid 1 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 3.14a lid 2 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 3.14a lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid kan het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift in verband met bijzondere lokale
omstandigheden normen met een andere waarde vaststellen.
Artikel 3.14a lid 4 van Activiteitenbesluit
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 geluidsbelasting die waarde overschrijdt.
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Artikel 3.14a lid 5 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 3.15 lid 1 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 3.15 lid 2 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 3.15a lid 1 van Activiteitenbesluit
Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar object, veroorzaakt door een
windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 106 per jaar.
Artikel 3.15a lid 2 van Activiteitenbesluit
Het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar object, veroorzaakt door een
windturbine of een combinatie van windturbines, is niet hoger dan 105 per jaar.
Artikel 3.15a lid 3 van Activiteitenbesluit
Ten behoeve van het bepalen van het plaatsgebonden risico, bedoeld in het eerste en tweede lid, kunnen bij
ministeriële regeling afstanden worden vastgesteld, die minimaal aanwezig moeten zijn tussen een windturbine of
een combinatie van windturbines en een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar dan wel beperkt kwetsbaar object.
Artikel 3.15a lid 4 van Activiteitenbesluit
Indien op grond van het derde lid afstanden zijn vastgesteld, worden die in acht genomen en zijn het eerste en
tweede lid niet van toepassing.
Artikel 3.15a lid 5 van Activiteitenbesluit
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de berekening van het plaatsgebonden risico.
Artikel 3.15a lid 6 van Activiteitenbesluit
Het eerste tot en met vijfde lid zijn niet van toepassing op een windturbine of een combinatie daarvan waarvoor tot
1 januari 2011 een vergunning in werking en onherroepelijk was dan wel een melding was gedaan op grond van
artikel 1.10 ten aanzien van een kwetsbaar onderscheidenlijk beperkt kwetsbaar object, indien het plaatsgebonden
risico ten gevolge van die windturbine of een combinatie van windturbines voor het betreffende kwetsbare
onderscheidenlijk beperkt kwetsbare object voor 1 januari 2011 groter is dan 106 onderscheidenlijk 105 per jaar.
Artikel 3.11 van Activiteitenregeling
Deze paragraaf is van toepassing op windturbines als bedoeld in artikel 3.13 van het besluit.
Artikel 3.12 lid 1 van Activiteitenregeling
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 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.
Artikel 3.12 lid 2 van Activiteitenregeling
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.
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Artikel 3.13 lid 1 van Activiteitenregeling
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 NENENISO 2813 of een daaraan ten minste gelijkwaardige meetmethode.
Artikel 3.13 lid 2 van Activiteitenregeling
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.
Artikel 3.14 lid 1 van Activiteitenregeling
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 voldoet een windturbine aan de veiligheidseisen opgenomen in:
•
•
•

a. NENENIEC 614001;
b. NENENIEC 614002;
c. NENENIEC 614003;

Artikel 3.14 lid 2 van Activiteitenregeling
In afwijking van het eerste lid voldoet een windturbine die is opgericht voor 1 januari 2017 of dient ter vervanging
van een windturbine die is opgericht voor 1 januari 2017 aan NENENIEC 614002:2006: Europese norm voor
Windturbines  Deel 2: Ontwerp eisen van kleine windturbines, september 2006 of aan NVN 114000.
Artikel 3.14 lid 3 van Activiteitenregeling
Aan het eerste lid wordt voldaan indien voor de windturbine een certificaat is afgegeven door een certificerende
instantie waaruit blijkt dat de windturbine voldoet aan deze regels. De certificerende instantie is geaccrediteerd
voor het afgeven van certificaten, overeenkomstig de normen bedoeld in het eerste lid bij de Raad voor
Accreditatie of bij een accrediterende instantie die erkend is door een andere staat, aangesloten bij de Multilateral
Agreement on European Accreditation of Certification.
Artikel 3.14 lid 4 van Activiteitenregeling
In afwijking van het eerste, tweede en derde lid gelden ten aanzien van een windturbine die voor 1 december 2001
is opgericht en waarvoor tot die datum een vergunning in werking en onherroepelijk was, de in die vergunning
opgenomen voorschriften met betrekking tot de veiligheid van de installatie.
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Artikel 3.14a van Activiteitenregeling
Het rapport van een akoestisch onderzoek, bedoeld in artikel 1.11, derde lid, van het besluit, bevat de volgende
gegevens:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

de naam van de opdrachtgever van het onderzoek;
de naam van de instantie die het onderzoek heeft uitgevoerd;
de datum van het onderzoek;
de aanleiding en het doel van het onderzoek;
de gegevens waarmee wordt aangetoond dat de betreffende situatie valt binnen het toepassingsbereik van
de gebruikte methode;
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;
indien een rekenmethode wordt toegepast, alle ingevoerde gegevens en tevens de geraadpleegde
windfrequentiegegevens;
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;
de waarneempunten;
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;
de situering, akoestisch relevante dimensies en de aard van de overige geluidsreflecterende en 
afschermende objecten of constructies;
de scheidingslijn of scheidingslijnen tussen akoestisch harde en zachte bodemvlakken, met een aanduiding
van de aard van de bodem;
in akoestisch gecompliceerde situaties, een grafische weergave van de bij de berekeningen gehanteerde
geometrische invoergegevens;
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.

Artikel 3.14b lid 1 van Activiteitenregeling
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.

b.

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;
de invloed van de omgeving en de meteorologische omstandigheden op de geluidsoverdracht van de
windturbine of een combinatie van windturbines naar het immissiepunt.

Artikel 3.14b lid 2 van Activiteitenregeling
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.
Artikel 3.14b lid 3 van Activiteitenregeling
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.
Artikel 3.14b lid 4 van Activiteitenregeling
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.
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Artikel 3.14c van Activiteitenregeling
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.
b.
c.

een belangrijke tijdbesparing of kostenbesparing oplevert en in de betreffende situatie nagenoeg even
nauwkeurig is;
in de betreffende situatie belangrijk nauwkeuriger is, of
voldoende nauwkeurig is en de methode, bedoeld in hoofdstuk 3 van bijlage 4, in de betreffende situatie niet
leidt tot een voldoende representatieve geluidsbelasting.

Artikel 3.14d lid 1 van Activiteitenregeling
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.
Artikel 3.14d lid 2 van Activiteitenregeling
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.
Artikel 3.14e van Activiteitenregeling
De drijver van de inrichting registreert de volgende gegevens:
a.
b.

de emissieterm LE, bedoeld in onderdeel 3.4.1 van bijlage 4, gebaseerd op de effectieve werking gedurende
het afgelopen kalenderjaar, en
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.
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Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen  algemeen
Artikel 3.31 lid 1 van Activiteitenbesluit
Deze paragraaf is van toepassing op het op en overslaan van inerte goederen.
Artikel 3.31 lid 2 van Activiteitenbesluit
Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf voor zover het betreft inrichtingen type B van toepassing op het op
en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, voor zover dat niet is geregeld in de paragrafen 3.3.3,
3.4.1, 3.4.2, 3.4.5 tot en met 3.4.7, 3.4.11, 4.1.1 tot en met 4.1.4 en 4.1.7.
Artikel 3.31 lid 3 van Activiteitenbesluit
Onverminderd het eerste lid is deze paragraaf voor zover het betreft inrichtingen type C van toepassing op:
a.

het op en overslaan van goederen, niet zijnde inerte goederen, voor zover dat niet is geregeld in de
paragrafen 3.4.1, 3.4.2, 3.4.4 tot en met 3.4.7, 3.4.11, 4.1.1 tot en met 4.1.4 en 4.1.7, bij:
1°.
2°.
3°.

b.

een autodemontagebedrijf of een demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen;
een zuiveringtechnisch werk, of
een inrichting waar uitvoering wordt gegeven aan titel 10.4 van de wet;

het lozen in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het op en overslaan van andere
goederen dan inerte goederen.

Artikel 3.31 lid 4 van Activiteitenbesluit
Onverminderd het eerste tot en met derde lid is deze paragraaf van toepassing op het zeven van grond met een
capaciteit daarvoor van minder dan 100.000 ton per jaar.
Artikel 3.31 lid 5 van Activiteitenbesluit
Bij ministeriële regeling worden goederen aangewezen welke in ieder geval worden aangemerkt als inerte
goederen.
Artikel 3.32 lid 1 van Activiteitenbesluit
Goederen worden in de buitenlucht zodanig op of overgeslagen dat:
a.
b.
c.
d.

zoveel mogelijk wordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt die op een afstand van meer dan 2 meter van
de bron met het blote oog waarneembaar is;
verontreiniging van de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt;
zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een oppervlaktewaterlichaam geraken;
zoveel mogelijk wordt voorkomen dat goederen in een voorziening voor het beheer van afvalwater geraken.

Artikel 3.32 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het zeven van grond.
Artikel 3.33 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, lozen van
afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen, is toegestaan indien het gehalte aan onopgeloste stoffen
in enig steekmonster niet meer bedraagt dan 300 milligram per liter.
Artikel 3.33 lid 2 van Activiteitenbesluit
Bij het in het oppervlaktewater lozen van afvalwater dat met inerte goederen in contact is geweest, ontstaat geen
visuele verontreiniging.
Artikel 3.33 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het lozen op of in de bodem van afvalwater dat met inerte goederen in contact is geweest, is toegestaan.
Artikel 3.33 lid 4 van Activiteitenbesluit
Het in een vuilwaterriool lozen van afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen vindt slechts dan
plaats indien het lozen, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, redelijkerwijs niet mogelijk is en het gehalte
aan onopgeloste stoffen niet meer bedraagt dan 300 milligram per liter.
Artikel 3.33 lid 5 van Activiteitenbesluit
Het te lozen afvalwater, bedoeld in het eerste en vierde lid, kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
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Artikel 3.33 lid 6 van Activiteitenbesluit
Indien de opgeslagen inerte goederen worden bevochtigd, wordt afvalwater dat met opgeslagen goederen in
contact is geweest, zoveel mogelijk voor dit bevochtigen gebruikt.
Artikel 3.39 van Activiteitenregeling
Voor de toepassing van artikel 3.31, vijfde lid, van het besluit worden onder inerte goederen, in ieder geval de
volgende goederen verstaan, voor zover deze niet verontreinigd zijn met bodembedreigende stoffen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

bouwstoffen als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit die binnen dat besluit toepasbaar zijn,
uitgezonderd IBCbouwstoffen als bedoeld in dat artikel;
grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Besluit bodemkwaliteit;
Ahout en ongeshredderd Bhout;
snoeihout;
banden van voertuigen;
autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf en wrakken van tweewielige
motorvoertuigen waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een demontagebedrijf voor tweewielige
motorvoertuigen;
straatmeubilair;
tuinmeubilair;
aluminium, ijzer, roestvrij staal;
kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt,
gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen;
kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papierloodkabels en papiergeïsoleerde
grondkabels;
papier en karton;
textiel en tapijt;
vlakglas.

Artikel 3.40 lid 1 van Activiteitenregeling
Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij buitenopslag van goederen in ieder geval voldaan
indien:
a.
b.

op de laad en loskade tot 2 meter uit de kaderand of oever geen opslag van goederen plaatsvindt, of
er een deugdelijke keerwand aanwezig is en er geen product tussen de keerwand en de kade of oever ligt.

Artikel 3.40 lid 2 van Activiteitenregeling
Om te voldoen aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen van schepen het
schoonmaken van grijpers zo uitgevoerd dat overslagresten of spoelwater niet in het oppervlaktewater geraken.
Artikel 3.41 lid 1 van Activiteitenregeling
Aan artikel 3.32, aanhef en onder c, van het besluit wordt bij het laden en lossen van schepen met inerte goederen
voldaan indien:
a.
b.

bij het laden en lossen van inerte goederen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder
geval niet groter is dan 5 meter, of
het schip, waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een
morsklep.
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Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een
bodembeschermende voorziening
Artikel 3.3 lid 1 van Activiteitenbesluit
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvloeiend hemelwater dat:
a.
b.
c.

niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening,
geen hemelwater is waarop de artikelen 3.33, 3.34, 3.49 en 3.60 van toepassing zijn, of
geen drainagewater is als bedoeld in artikel 3.87, negende lid.

Artikel 3.3 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het lozen anders dan in een vuilwaterriool is toegestaan.
Artikel 3.3 lid 3 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 3.3 lid 4 van Activiteitenbesluit
Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden slechts op halfopen en gesloten
verhardingen gebruikt, indien:
a.
b.

sprake is van pleksgewijze behandeling door middel van selectieve toepassingstechnieken; en
de kans op neerslag voor een periode van 24 uur na het voorgenomen gebruik niet groter is dan 40% volgens
het weerbericht, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet taken meteorologie en seismologie,
voor de desbetreffende regio van het land.

Artikel 3.3 lid 5 van Activiteitenbesluit
Gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, worden niet gebruikt in of nabij
straatkolken of putten.
Artikel 3.3 lid 6 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 3.3 lid 7 van Activiteitenbesluit
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.
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Activiteit: Algemene milieuregels voor energiebesparing
Artikel 2.14c van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft.
Artikel 2.15 lid 1 van Activiteitenbesluit
Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of
minder.
Artikel 2.15 lid 2 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.15 lid 3 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.15 lid 4 van Activiteitenbesluit
Indien uit het onderzoek, bedoeld in het derde lid, blijkt dat 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 gezag te bepalen
redelijke termijn.
Artikel 2.15 lid 5 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is niet van toepassing indien het energiegebruik in de inrichting in enig kalenderjaar kleiner is dan
50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen.
Artikel 2.15 lid 6 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is niet van toepassing op een inrichting waarop de verboden, bedoeld in artikel 16.5 van de wet,
betrekking hebben en op een inrichting als bedoeld in artikel 15.51, eerste lid, van de wet.
Artikel 2.16 van Activiteitenregeling
Aan artikel 2.15, eerste lid, van het besluit wordt, voor de in bijlage 10 aangewezen typen van energiebesparende
maatregelen en aangewezen activiteiten, door degene die de inrichting drijft in ieder geval voldaan indien alle
maatregelen per aangewezen type en per aangewezen activiteit zijn getroffen voor de bedrijfstak waartoe de
inrichting behoort.
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Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen
Artikel 2 van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die:
a.
b.

een inrichting type A of een inrichting B drijft, of
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.

Artikel 2.1 lid 1 van Activiteitenbesluit
Degene die een inrichting 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.
Artikel 2.1 lid 2 van Activiteitenbesluit
Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in het
eerste lid wordt verstaan:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

een doelmatig gebruik van energie;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van
bodemverontreiniging;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van
het grondwater;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging
van een oppervlaktewaterlichaam;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van luchtverontreiniging;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
geluidhinder;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
geurhinder;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
lichthinder;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
stofhinder;
het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van
trillinghinder;
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;
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;
het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting;
de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater;
het doelmatig beheer van afvalwater;
het doelmatig beheer van afvalstoffen;
het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd gezag aangewezen
gebieden.

Artikel 2.1 lid 3 van Activiteitenbesluit
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.
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Artikel 2.1 lid 4 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.11a van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft.
Artikel 2.12 lid 1 van Activiteitenbesluit
Onverminderd artikel 10.54a, eerste lid, van de Wet milieubeheer is het verboden voorafgaand aan het
afvalstoffenbeheer gevaarlijke afvalstoffen te mengen, daaronder mede begrepen het verdunnen, met andere
categorieën van afvalstoffen of met andere stoffen of materialen.
Artikel 2.12 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen, die binnen de inrichting zijn ontstaan, te mengen
met andere categorieën van afvalstoffen, indien het gescheiden houden en gescheiden afgeven redelijkerwijs kan
worden gevergd.
Artikel 2.12 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen, afkomstig van buiten de inrichting, te mengen met
andere categorieën van afvalstoffen.
Artikel 2.12 lid 4 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is niet van toepassing op het mengen van gevaarlijke afvalstoffen met afvalstoffen, niet zijnde
gevaarlijke afvalstoffen, voor zover het mengen bij ministeriële regeling is toegestaan.
Artikel 2.12 lid 5 van Activiteitenbesluit
Bij ministeriële regeling worden, voor toepassing van dit artikel, categorieën van afvalstoffen aangewezen.
Artikel 2.13 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.14 van Activiteitenbesluit
Indien binnen een inrichting een afvalstof zijnde metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips als
grondstof wordt ingezet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten of onderdelen daarvan
bestaande uit metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips en de eigenschappen van de
afvalstof afwijken van de gangbare grondstof kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften stellen om nadelige
gevolgen voor het milieu die kunnen ontstaan door het afwijken van de eigenschappen, te voorkomen of voor zover
dat niet mogelijk is te beperken.
Artikel 2.14a lid 1 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen te verbranden.
Artikel 2.14a lid 2 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten.
Artikel 2.14a lid 3 van Activiteitenbesluit
Het tweede lid geldt niet voor het toepassen van bouwstoffen en het toepassen van grond of baggerspecie, waarop
het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is.
Artikel 2.14a lid 4 van Activiteitenbesluit
Het tweede lid geldt niet voor het lozen op of in de bodem.
Artikel 2.14a lid 5 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan nuttige toepassing langer dan drie jaren op te slaan.
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Artikel 2.14a lid 6 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering langer dan een jaar op te slaan.
Artikel 2.14a lid 7 van Activiteitenbesluit
Uiterlijk binnen acht weken na de beëindiging van de inrichting worden de daarin aanwezige afvalstoffen uit de
inrichting afgevoerd.
Artikel 2.14a lid 8 van Activiteitenbesluit
Het is verboden afvalstoffen te verdichten, tenzij:
a.
b.

het geen gevaarlijke afvalstof betreft, en
het verdichten geen belemmering vormt voor de nascheiding of recycling.

Artikel 2.14b lid 1 van Activiteitenbesluit
Indien binnen een inrichting afvalstoffen worden op of overgeslagen of verwerkt die worden ingezameld bij of
afgegeven door een andere persoon dan degene die de inrichting drijft, is binnen de inrichting een actuele
beschrijving aanwezig van de procedures van acceptatie en controle van de ontvangen afvalstoffen, die nodig zijn
voor een doelmatig beheer van die afvalstoffen.
Artikel 2.14b lid 2 van Activiteitenbesluit
De beschrijving, bedoeld in het eerste lid, onderscheidt groepen van afvalstoffen waarvoor vanuit het oogpunt van
doelmatig beheer van afvalstoffen verschillende procedures worden gehanteerd en omvat per onderscheiden
groep van afvalstoffen in ieder geval de volgende elementen:
a.
b.
c.
d.

het type ontdoener waarvan afvalstoffen worden aangenomen, voor zover dit gevolgen heeft voor de
acceptatie en controle;
de eisen die degene die de inrichting drijft, stelt aan de manier waarop de afvalstoffen worden aangeboden;
de manier waarop de afvalstoffen worden gecontroleerd bij ontvangst, en
de manier waarop de afvalstoffen die op een milieuhygiënisch relevante manier afwijken van wat gangbaar is
voor de categorie, worden behandeld.

Artikel 2.14b lid 3 van Activiteitenbesluit
Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat:
a.
b.

de procedures van acceptatie en controle, bedoeld in het eerste lid, binnen de inrichting in acht worden
genomen, en
de afvalstoffen binnen de inrichting uitsluitend worden ingenomen voor zover die procedures worden
nageleefd.

Artikel 2.14b lid 4 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan in het belang van het doelmatig beheer van afvalstoffen bij maatwerkvoorschrift eisen
stellen aan de invulling van de procedures, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 2.15a van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft.
Artikel 2.16a van Activiteitenbesluit
Tot het tijdstip waarop artikel 2.16 in werking treedt, is artikel 2.1, vierde lid, van toepassing op het vervoer van de
eigen werknemers van en naar de inrichting.
Artikel 2.16b van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft.
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Artikel 2.17 lid 1 van Activiteitenbesluit
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;

Tabel 2.17a
07:00–19:00 uur 19:00–23:00 uur 23:00–07:00 uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

b.
c.
d.

e.

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax niet
van toepassing zijn op laad en losactiviteiten;
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;
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 bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een
gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen;
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°.
2°.

f.
g.

als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te
worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;

de waarden in in en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en
verblijfsruimten; en
de in tabel 2.17a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd
industrieterrein.

Artikel 2.17 lid 2 van Activiteitenbesluit
Indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein gelden de waarden van het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau (LAr,LT) uit tabel 2.17a ook op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting.
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Artikel 2.17 lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid geldt voor een inrichting die is gelegen op een bedrijventerrein, dat:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

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;
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 laad en losactiviteiten;
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;
de in tabel 2.17c aangegeven waarden op de gevel ook van toepassing zijn bij gevoelige terreinen op de
grens van het terrein;
de waarden in in en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en
verblijfsruimten, en
de in tabel 2.17c aangegeven waarden gelden niet op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd
industrieterrein.

Tabel 2.17c
07.0019.00
uur

19.0023.00
uur

23.0007.00
uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen op het
bedrijventerrein

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

LAr,LT in in en aanpandige gevoelige gebouwen op het
bedrijventerrein

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen op het
bedrijventerrein

75 dB(A)

70 dB(A)

65 dB(A)

LAmax in in en aanpandige gevoelige gebouwen op het
bedrijventerrein

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)
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Artikel 2.17 lid 4 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste en het tweede lid, geldt voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L Ar,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.
b.

de geluidsniveaus op de in tabel 2.17d genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die
tabel aangegeven waarden;
de in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur in tabel 2.17d opgenomen maximale geluidsniveaus LAmax niet
van toepassing zijn op laad en losactiviteiten;

Tabel 2.17d
07:00–21:00 uur 21:00–07:00 uur

c.

d.
e.

f.

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 50 dB(A)

40 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 dB(A)

60 dB(A)

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;
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, en
indien de inrichting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein en 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
de in tabel 2.17d aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd
industrieterrein.
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Artikel 2.17 lid 5 van Activiteitenbesluit
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:
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;

Tabel 2.17e
06.00–19.00 uur 19.00–22.00 uur 22.00–06.00 uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

b.

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

LAr,LT in in en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

voor 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 plaatsen
en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17f, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17f
06:00–19:00 uur 19:00–22:00 uur 22:00–06:00 uur
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

c.
d.
e.

f.

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17f opgenomen waarden niet van toepassing zijn op
laad en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen
met beperkte snelheid;
de in tabel 2.17e en 2.17f 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 geluidmetingen;
de in tabel 2.17e en 2.17f 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;
de in tabel 2.17e en 2.17f 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°.
2°.

g.
h.

als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te
worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;

de waarden binnen in en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en
verblijfsruimten, en
de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een
gezoneerd industrieterrein.
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Artikel 2.17 lid 6 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste, tweede en derde lid geldt voor een glastuinbouwbedrijf binnen een glastuinbouwgebied
dat:
a.

b.

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

Tabel 2.17g
06:00–19:00 uur 19:00–22:00 uur 22:00–06:00 uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen

c.
d.

e.

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in en aanpandige gevoelige gebouwen 35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in en aanpandige gevoelige gebouwen 55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

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
uitvoeren van geluidsmetingen;
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;
de in tabel 2.17g 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°.
2°.

f.
g.

als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of
voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te
worden ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd;

de waarden binnen in en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en
verblijfsruimten, en
de in tabel 2.17g aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een gezoneerd
industrieterrein.

Artikel 2.17 lid 7 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.17 lid 8 van Activiteitenbesluit
Voor inrichtingen in een gebied als bedoeld in het zevende lid, bedragen de in de verordening vastgelegde
waarden ten hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de waarden in tabel 2.17e en voor inrichtingen als bedoeld in het
zesde lid, bedragen de in de verordening vastgelegde waarden ten hoogste 5 dB(A) meer of minder dan de
waarden in tabel 2.17g.
Artikel 2.17 lid 9 van Activiteitenbesluit
Bij vaststelling van de waarden, bedoeld in het zevende lid, wordt in ieder geval rekening gehouden met het in het
gebied heersende referentieniveau. Indien voor inrichtingen als bedoeld in het zesde lid, waarden worden
vastgelegd die hoger zijn dan de waarden in tabel 2.17g, wordt daarmee het in het gebied heersende
referentieniveau niet overschreden.
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Artikel 2.17a lid 1 van Activiteitenbesluit
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 een voorschrift als bedoeld in het derde lid van dat artikel hogere waarden golden.
Artikel 2.17a lid 2 van Activiteitenbesluit
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 artikel 2.17a, derde lid, lagere waarden dan de waarden,
bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, waren vastgesteld, zijn die lagere waarden van toepassing.
Artikel 2.17a lid 3 van Activiteitenbesluit
De voorschriften, bedoeld in artikel 2.17, 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 detailhandel en
ambachtsbedrijven milieubeheer, voorschrift 1.1.7 van de bijlage van het Besluit horeca, sport en recreatie
inrichtingen 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 1.1.3 van
bijlage 2 van het Besluit voorzieningen en 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.
Artikel 2.17a lid 5 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.17a lid 6 van Activiteitenbesluit
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 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.
Artikel 2.18 lid 1 van Activiteitenbesluit
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.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

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;
het stemgeluid van bezoekers op het open terrein van een inrichting voor sport of recreatieactiviteiten;
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;
het geluid van het traditioneel ten gehore brengen van muziek tijdens het hijsen en strijken van de nationale
vlag bij zonsopkomst en zonsondergang op militaire inrichtingen;
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;
het ten gehore brengen van onversterkte muziek tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke verordening
regels zijn gesteld;
het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2., tenzij en voor zover daarvoor bij gemeentelijke
verordening regels zijn gesteld;
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;
het stemgeluid van kinderen op een onverwarmd of onoverdekt terrein dat onderdeel is van een instelling
voor kinderopvang.

Artikel 2.18 lid 2 van Activiteitenbesluit
Bij het bepalen van de geluidsniveaus, bedoeld in artikel 2.17, 2.17a dan wel 2.20, wordt voor muziekgeluid geen
bedrijfsduurcorrectie toegepast.
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Artikel 2.18 lid 3 van Activiteitenbesluit
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:
a.
b.
c.
d.

het komen en gaan van bezoekers bij inrichtingen waar uitsluitend of in hoofdzaak horeca, sport en
recreatieactiviteiten plaatsvinden;
het verrichten in de open lucht van sportactiviteiten of activiteiten die hiermee in nauw verband staan;
laad en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan en 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;
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 in artikel 2.17, vijfde en zesde lid.

Artikel 2.18 lid 4 van Activiteitenbesluit
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 laad en losactiviteiten indien:
a.
b.

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
het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is van
65dB(A).

Artikel 2.18 lid 5 van Activiteitenbesluit
Bij gemeentelijke verordening kunnen ten behoeve van het voorkomen van geluidhinder regels worden gesteld met
betrekking tot:
a.
b.

het ten gehore brengen van onversterkte muziek, en
het traditioneel schieten, bedoeld in paragraaf 3.7.2.

Artikel 2.18 lid 6 van Activiteitenbesluit
Bij het bepalen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) blijft het geluid veroorzaakt door het stomen
van grond met een installatie van derden buiten beschouwing.
Artikel 2.18 lid 7 van Activiteitenbesluit
Degene die een inrichting drijft, waar het stomen van grond plaatsvindt met een installatie van derden, treft
maatregelen of voorzieningen die betrekking hebben op:
a.
b.
c.

de periode waarin het grondstomen plaatsvindt;
de locatie waar de installatie wordt opgesteld, en
het aanbrengen van geluidreducerende voorzieningen binnen de inrichting.

Artikel 2.18 lid 8 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.18 lid 9 van Activiteitenbesluit
Voor inrichtingen waarop tot 1 januari 2008, het Besluit horeca, sport en recreatieinrichtingen 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.
Artikel 2.18 lid 10 van Activiteitenbesluit
Indien op grond van het maatwerkvoorschrift, bedoeld in het negende lid, een bedrijfsduurcorrectie wordt
toegepast, is het door de inrichting veroorzaakte geluidsniveau gedurende de bedrijfstijd tussen 23.00 en 07.00 uur
niet hoger dan op grond van artikel 2.17 is toegestaan tussen 19.00 en 23.00 uur.
Artikel 2.19a lid 1 van Activiteitenbesluit
Tot de inwerkingtreding van artikel 2.19 zijn het tweede tot en met vierde lid van toepassing.
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Artikel 2.19a lid 2 van Activiteitenbesluit
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
verordening als zodanig is aangewezen.
Artikel 2.19a lid 3 van Activiteitenbesluit
In een gebied als bedoeld in het tweede lid bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, veroorzaakt door
de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden
en activiteiten, in ieder geval niet meer:
a.
b.

dan de in tabel 2.17 bedoelde waarden op de gevel of, als dat hoger is, het in dat gebied heersende
referentieniveau;
dan de in tabel 2.19a aangegeven waarden binnen gevoelige gebouwen.

Tabel 2.19a
07.00–19.00 uur 19.00–23.00 uur 23.00–07.00 uur
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) 35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

Maximaal geluidsniveau

50 dB(A)

45 dB(A)

55 dB(A)

Artikel 2.19a lid 4 van Activiteitenbesluit
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 verblijfsgebouwen milieubeheer
van toepassing was, zijn de waarden uit dit artikel niet van toepassing op de gevel van onderscheidenlijk een
dienst of bedrijfswoning dan wel een woning die deel uitmaakt van een inrichting.
Artikel 2.20 lid 1 van Activiteitenbesluit
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 andere waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal
geluidsniveau LAmax vaststellen.
Artikel 2.20 lid 2 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.20 lid 3 van Activiteitenbesluit
De in het tweede lid bedoelde etmaalwaarde is niet van toepassing indien de gebruiker van deze gevoelige
gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen.
Artikel 2.20 lid 4 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.20 lid 5 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.20 lid 6 van Activiteitenbesluit
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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Artikel 2.20 lid 7 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.20 lid 8 van Activiteitenbesluit
De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van het eerste lid, is niet lager dan 40 dB(A) voor een
inrichting:
a.

b.

waarop tot het van toepassing worden van dit artikel op die inrichting, het Besluit opslag en
transportbedrijven milieubeheer, het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer, het Besluit
horeca, sport en recreatieinrichtingen milieubeheer, het Besluit bouw en houtbedrijven milieubeheer, het
Besluit woon en verblijfsgebouwen milieubeheer, het Besluit textielreinigingsbedrijven milieubeheer, het
Besluit jachthavens milieubeheer, het Besluit motorvoertuigen milieubeheer of het Besluit glastuinbouw van
toepassing was, en
die voor de inwerkingtreding van het in onderdeel a genoemde besluit dat van toepassing was, is opgericht.

Artikel 2.20 lid 9 van Activiteitenbesluit
De etmaalwaarde die het bevoegd gezag vaststelt op grond van het eerste lid is niet lager dan 40 dB(A) voor een
inrichting waarop tot 1 januari 2008 het Besluit tankstations milieubeheer of het Besluit tandartspraktijken
milieubeheer van toepassing was.
Artikel 2.21 lid 1 van Activiteitenbesluit
De waarden bedoeld in de artikelen 2.17, 2.17a, 2.19, 2.19a dan wel 2.20 zijn voor zover de naleving van deze
normen redelijkerwijs niet kan worden gevergd, niet van toepassing op dagen of dagdelen in verband met de
viering van:
a.
b.

festiviteiten die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen, in de gebieden in de
gemeente waarvoor de verordening geldt;
andere festiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een gemeentelijke
verordening aan te wijzen dagen of dagdelen per gebied of categorie van inrichtingen kan verschillen en niet
meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar.

Artikel 2.21 lid 2 van Activiteitenbesluit
Bij of krachtens gemeentelijke verordening kunnen voorwaarden worden verbonden aan de festiviteiten ter
voorkoming of beperking van geluidhinder.
Artikel 2.21 lid 3 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.22 lid 1 van Activiteitenbesluit
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 hulpverlening, brandbestrijding en gladheidbestrijding en het
vrijmaken van de weg na een ongeval.
Artikel 2.22 lid 2 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.22a van Activiteitenbesluit
Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting type B drijft.
Artikel 2.23 lid 1 van Activiteitenbesluit
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 Meet en beoordelingsrichtlijn deel B «Hinder voor personen in
gebouwen» van de Stichting Bouwresearch Rotterdam, voor de gebouwfunctie wonen.
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Artikel 2.23 lid 2 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 2.23 lid 3 van Activiteitenbesluit
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.
Artikel 6.1 lid 1 van Activiteitenbesluit
Voor inrichtingen waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit
of een deel daarvan op een activiteit in die inrichtingen, een vergunning op grond van artikel 8.1 van de Wet
milieubeheer dan wel 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, worden de voorschriften van die
vergunning gedurende drie jaar na het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit
in die inrichtingen, aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de voorschriften van die vergunning vallen binnen
de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften en voor zover dit besluit op de
inrichting van toepassing is.
Artikel 6.1 lid 2 van Activiteitenbesluit
De nadere eisen die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden
van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting op grond van de besluiten, bedoeld in artikel
6.43 in werking en onherroepelijk waren, worden aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de nadere eisen
vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften en voor zover dit
besluit op de inrichting van toepassing is.
Artikel 6.1 lid 3 van Activiteitenbesluit
De maatwerkvoorschriften die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing
worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting op grond van de besluiten, bedoeld in
artikel 6.43 in werking en onherroepelijk waren, blijven van kracht, mits ze vallen binnen de bevoegdheid van het
bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften en voor zover dit besluit op die inrichting van toepassing
is.
Artikel 6.1 lid 4 van Activiteitenbesluit
De voorschriften van een vergunning als bedoeld in het eerste lid dan wel de nadere eisen op grond van de
besluiten, bedoeld in artikel 6.43, die voor een inrichting onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van
toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting in werking en onherroepelijk
waren en niet vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften,
worden indien op grond van dit besluit strengere bepalingen gelden, gedurende zes maanden aangemerkt als
maatwerkvoorschriften.
Artikel 6.1 lid 5 van Activiteitenbesluit
Voor de toepassing van dit artikel worden de gegevens die in de aanvraag staan en die geacht worden onderdeel
te zijn van de voorschriften van de vergunning, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als voorschriften van de
vergunning.
Artikel 6.4 lid 1 van Activiteitenbesluit
Degene die een inrichting type B of C drijft die is opgericht voor het van toepassing worden van dit besluit of een
deel daarvan op een activiteit in die inrichting en waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van
toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting geen vergunning als
bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, in werking en onherroepelijk was en geen melding was gedaan op grond van een
van de in artikel 6.43 genoemde besluiten, meldt aan het bevoegd gezag dat hij de inrichting in werking heeft.
Artikel 6.4 lid 2 van Activiteitenbesluit
Degene die de inrichting drijft doet de melding, bedoeld in het eerste lid, binnen vier weken na het tijdstip van het
van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting. Afdeling 1.2 is van
overeenkomstige toepassing.
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Artikel 6.4 lid 3 van Activiteitenbesluit
Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in een
inrichting type B ten aanzien van die inrichting nog niet is beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning
op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een
inrichting, zijn het eerste en tweede lid niet van toepassing en wordt de aanvraag om een vergunning aangemerkt
als een melding overeenkomstig artikel 1.10.
Artikel 6.6 van Activiteitenbesluit
Voor de toepassing van dit besluit wordt als eerste dag van de termijn waarbinnen wordt gekeurd aangemerkt: de
dag waarop voor het laatst is gekeurd.
Artikel 2.9 lid 1 van Activiteitenregeling
De categorieën van afvalstoffen, bedoeld in artikel 10.54a van de wet, zijn de categorieën in bijlage 11, ongeacht
het type inrichting.
Artikel 2.9 lid 2 van Activiteitenregeling
De categorieën van afvalstoffen, bedoeld in artikel 2.12, vijfde lid, van het besluit, zijn de categorieën in bijlage 11.
Artikel 2.9 lid 3 van Activiteitenregeling
Onverminderd het tweede lid worden verschillende soorten afvalwater waarvan het lozen bij of krachtens het
besluit op dezelfde wijze is toegestaan, gerekend tot dezelfde categorie.
Artikel 2.9 lid 4 van Activiteitenregeling
Het mengen van gevaarlijke afvalstoffen met niet gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in artikel 2.12, vierde lid, van het
besluit is toegestaan indien en voor zover de afvalstoffen behoren tot twee categorieën die in bijlage 11 zijn
aangeduid met hetzelfde nummer, daarbij onderscheiden met de aanduiding A en B.
Artikel 6.15 van Activiteitenregeling
De artikelen van deze regeling treden in werking met ingang van 1 januari 2008 met uitzondering van afdeling 2.2
en bijlage 1.
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