Uw kenmerk: AVIN

05-12-2019

Relevante artikelen Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling AIM-sessie A938zq5amym

Activiteit: Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie
Artikel 3.4 lid 1 van Activiteitenbesluit
Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van huishoudelijk afvalwater en het behandelen van dit afvalwater
voorafgaand daaraan. Het lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem
is toegestaan indien het lozen plaatsvindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit
stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten en de
afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk waarop kan worden aangesloten meer
bedraagt dan:
a.
b.
c.
d.
e.

40 meter bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten;
100 meter bij meer dan 10 doch minder dan 25 inwonerequivalenten;
600 meter bij 25 doch minder dan 50 inwonerequivalenten;
1500 meter bij 50 doch minder dan 100 inwonerequivalenten; en
3.000 meter bij 100 of meer inwonerequivalenten.

Artikel 3.4 lid 2 van Activiteitenbesluit
De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
a.
b.

vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en
langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

Artikel 3.4 lid 3 van Activiteitenbesluit
Indien de afstand, bedoeld in het eerste lid, minder bedraagt dan de afstanden, genoemd in dat lid, kan het
bevoegd gezag indien het belang van de bescherming van de bodem of de kwaliteit van een
oppervlaktewaterlichaam zich daartegen niet verzet, bij maatwerkvoorschrift het lozen op of in de bodem of in een
oppervlaktewaterlichaam toestaan:
a.
b.

voor een door hem vast te stellen termijn, gebaseerd op het nog niet verstreken deel van een
afschrijvingstermijn van de bij de aanleg van het vuilwaterriool of het zuiveringtechnisch werk reeds
bestaande zuiveringsvoorziening; of
indien voor een deel van het huishoudelijk afvalwater dat vrijkomt binnen de inrichting waarvan de
vervuilingswaarde niet groter is dan 3 inwonerequivalenten aansluiting op de bedrijfsriolering die op een
vuilwaterriool is aangesloten niet doelmatig is, waarbij kan worden bepaald dat het afvalwater door een
zuiveringsvoorziening wordt geleid.

Artikel 3.4 lid 4 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, wordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of
zuiveringtechnisch werk bij voortzetting van het lozen van huishoudelijk afvalwater op of in de bodem dat voor 1 juli
1990 al regelmatig plaatsvond, berekend vanaf het gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst bij een
vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk bevindt.
Artikel 3.4 lid 5 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het tweede lid, onderdeel a, wordt de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of
zuiveringtechnisch werk bij voortzetting van het lozen van huishoudelijk afvalwater in het oppervlaktewaterlichaam
dat voor 1 maart 1997 al plaatsvond, berekend vanaf het gedeelte van het gebouw dat zich het dichtst bij een
vuilwaterriool of een zuiveringtechnisch werk bevindt.
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Artikel 3.5 lid 1 van Activiteitenbesluit
Bij het lozen van huishoudelijk afvalwater op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam worden de
volgende grenswaarden niet overschreden:

Tabel 3.5

Parameter

Lozen op of in de bodem en in een
aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Lozen in een niet aangewezen
oppervlaktewaterlichaam

Representatief
etmaalmonster

Representatief
etmaalmonster

Steekmonster

Biochemisch zuurstof 30 milligram per liter
verbruik

60 milligram per liter 20 milligram per liter

Chemisch zuurstof
verbruik

300 milligram per
liter

150 milligram per liter

Steekmonster
40 milligram per
liter

100 milligram per liter 200 milligram per
liter

Totaal stikstof

30 milligram per liter

60 milligram per
liter

Ammoniumstikstof

2 milligram per liter

4 milligram per
liter

Onopgeloste stoffen
Fosfor totaal

30 milligram per liter

60 milligram per liter 30 milligram per liter
3 milligram per liter

60 milligram per
liter
6 milligram per
liter

Artikel 3.5 lid 2 van Activiteitenbesluit
Bij lozen op of in de bodem wordt het huishoudelijk afvalwater op een zodanige wijze geloosd, dat de nadelige
gevolgen voor het milieu zo veel mogelijk worden beperkt.
Artikel 3.5 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is niet van toepassing op een lozing van huishoudelijk afvalwater van minder dan 6
inwonerequivalenten indien het afvalwater is geleid door een zuiveringsvoorziening die voldoet aan bij ministeriële
regeling bepaalde eisen.
Artikel 3.5 lid 4 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan, bij lozen in een niet aangewezen oppervlaktewaterlichaam, indien het belang van de
bescherming van het milieu daartoe noodzaakt bij maatwerkvoorschrift de eisen bedoeld in het derde lid niet van
toepassing verklaren en daarbij bepalen dat het huishoudelijk afvalwater door een aangegeven
zuiveringsvoorziening dient te worden geleid.
Artikel 3.5 lid 5 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid, kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van het milieu zich
daartegen niet verzet, op een daartoe strekkende aanvraag voor een door hem vast te stellen termijn bij
maatwerkvoorschrift bepalen dat bij het lozen niet aan de in dat lid genoemde waarden behoeft te worden voldaan.
Het bevoegd gezag kan daarbij:
a.
b.

andere waarden vaststellen;
bepalen dat het huishoudelijk afvalwater door een aangegeven zuiveringsvoorziening dient te worden geleid.

Artikel 3.5 lid 6 van Activiteitenbesluit
Het te lozen huishoudelijk afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
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Artikel 3.1 van Activiteitenregeling
Ter beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 3.5, tweede lid, van het besluit wordt
het huishoudelijk afvalwater bij lozing in de bodem geleid door een infiltratievoorziening die zodanig wordt
uitgevoerd en onderhouden, dat:
a.
b.
c.

het vanuit de zuiveringsvoorziening geloosde water in de infiltratievoorziening niet in direct contact met het
grondwater komt,
de infiltratievoorziening geen hinder veroorzaakt, en
nadelige gevolgen voor de volksgezondheid worden voorkomen.

Artikel 3.2 van Activiteitenregeling
Ter beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 3.5, derde lid, van het besluit wordt
het huishoudelijk afvalwater geleid door een zuiveringsvoorziening die voldoet aan het bepaalde in de artikelen 3.3
en 3.4.
Artikel 3.3 lid 1 van Activiteitenregeling
Een zuiveringsvoorziening bestaat uit een septic tank:
a.
b.
c.

met een nominale inhoud van ten minste 6 kubieke meter,
die voldoet aan NEN-EN 12566-1, en
met een hydraulisch rendement van ten hoogste 10 gram, bepaald overeenkomstig annex B van NEN-EN
12566-1.

Artikel 3.3 lid 2 van Activiteitenregeling
Het eerste lid is niet van toepassing op een zuiveringsvoorziening die is geplaatst voor 1 januari 2009, indien die
zuiveringsvoorziening bestaat uit een septic tank, die een nominale inhoud heeft van ten minste 6 kubieke meter
en waarbij:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

de septic tank uit drie compartimenten bestaat;
de nominale inhoud, in de stroomrichting, over de compartimenten is verdeeld in de verhouding twee staat tot
één staat tot één;
de scheidingswanden tussen de compartimenten van de septic tank ten minste 20 centimeter boven het
waterniveau uitsteken;
de instroomopening in het eerste compartiment van de septic tank zich ten minste 10 centimeter boven het
waterniveau bevindt;
de toevoerpijp ten minste 5 centimeter en ten hoogste 10 centimeter uit de binnenwand steekt;
de doorstroomopeningen in scheidingswanden tussen de compartimenten van de septic tank zodanig zijn
uitgevoerd, dat:
1°.
2°.
3°.
4°.

g.
h.

de doorvoer van bodemslib en drijflagen wordt voorkomen;
de gezamenlijke oppervlakte van de doorstroomopeningen per scheidingswand ten minste 100
vierkante centimeter en ten hoogste 400 vierkante centimeter bedraagt;
de bovenkant van de doorstroomopeningen ten minste 30 centimeter onder het waterniveau ligt, en
de onderkant van de doorstroomopeningen hoger ligt dan de helft van de waterhoogte gemeten vanaf
de bodem van de septic tank;

de afvoeropening van een septic tank voorzien is van een duikschot of een T-stuk zodat afvoer van bodemslib
of drijflagen wordt voorkomen, en
de waterhoogte in een septic tank ten minste 1,2 meter bedraagt en ten hoogste bedraagt:
1°.
2°.

2,2 meter bij een inhoud van ten hoogste 10 kubieke meter;
2,5 meter bij een inhoud van meer dan 10 kubieke meter.

Artikel 3.3 lid 3 van Activiteitenregeling
Indien afzonderlijke septic tanks als bedoeld in het tweede lid parallel zijn geschakeld, bedraagt de gezamenlijke
nominale inhoud ten minste 6 kubieke meter en voldoet iedere tank afzonderlijk aan de voorschriften genoemd in
het tweede lid, onderdelen a tot en met h.
Artikel 3.3 lid 4 van Activiteitenregeling
Opdeling van de septic tank, bedoeld in het tweede lid, in afzonderlijke in serie geschakelde tanks is toegestaan,
mits de nominale inhoud van één compartiment niet over verschillende tanks is verdeeld. De afzonderlijke septic
tanks gelden samen als één septic tank.
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Artikel 3.4 van Activiteitenregeling
Een zuiveringsvoorziening
a.
b.

is goed toegankelijk, en
wordt zo vaak als voor de goede werking daarvan nodig is onderhouden.
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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 open 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 IBC-bouwstoffen als bedoeld in dat artikel;
grond en baggerspecie als bedoeld in artikel 39 van het Besluit bodemkwaliteit;
A-hout en ongeshredderd B-hout;
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 papier-loodkabels 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: Bereiden van voedingsmiddelen
Artikel 3.130 van Activiteitenbesluit
Deze paragraaf is van toepassing op het bereiden van voedingsmiddelen met:
a.
b.
c.
d.

keukenapparatuur;
grootkeukenapparatuur;
één of meer bakkerijovens die chargegewijs beladen worden, of
één of meer bakkerijovens die continu beladen worden met een nominaal vermogen van ten hoogste 400
kilowatt.

Artikel 3.131 lid 1 van Activiteitenbesluit
Bij het in het vuilwaterriool lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee
samenhangende activiteiten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vijfde lid.
Artikel 3.131 lid 2 van Activiteitenbesluit
Indien niet in een vuilwaterriool geloosd kan worden, is lozen anders dan in een vuilwaterriool toegestaan, indien
het afvalwater gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater wordt geloosd en de voorzieningen voor het zuiveren van
huishoudelijk afvalwater zijn berekend op het zuiveren van het afvalwater afkomstig van het bereiden van
voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten.
Artikel 3.131 lid 3 van Activiteitenbesluit
Afvalwater dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen,
wordt niet geloosd.
Artikel 3.131 lid 4 van Activiteitenbesluit
Het vethoudende afvalwater wordt voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater geleid
door een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan en worden gebruikt conform NEN-EN 1825-1 en 2. In
afwijking van NEN-EN 1825-1 en 2 kan met een lagere frequentie van het ledigen en reinigen dan daarin vermeld
worden volstaan, indien een lagere frequentie geen nadelige gevolgen heeft voor het doelmatig functioneren van
de afscheider.
Artikel 3.131 lid 5 van Activiteitenbesluit
Bij maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag in afwijking van het vierde lid, het lozen zonder een vetafscheider
en slibvangput toestaan, indien gelet op het vetgehalte in het te lozen afvalwater in combinatie met de hoeveelheid
te lozen afvalwater, het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de voorzieningen voor
het beheer van afvalwater. Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 3.131 lid 6 van Activiteitenbesluit
Het vierde lid is niet van toepassing indien voor het tijdstip waarop dat artikel op de inrichting van toepassing werd
een slibvangput en een vetafscheider zijn geplaatst die op de hoeveelheid afvalwater is afgestemd.
Artikel 3.131 lid 7 van Activiteitenbesluit
Indien op een inrichting voor 1 januari 2008 een besluit als bedoeld in artikel 6.43 van toepassing was en vanuit die
inrichting het afvalwater van het vervaardigen of bereiden van voedingsmiddelen werd geloosd zonder behandeling
in een vetafscheider en slibvangput die voldoen aan NEN-EN-1825-1 en 2 dan wel op de hoeveelheid afvalwater is
afgestemd, geldt voor dat lozen een ontheffing die als maatwerkvoorschrift als bedoeld in het vijfde lid wordt
aangemerkt.
Artikel 3.131 lid 8 van Activiteitenbesluit
Het zevende lid is van overeenkomstige toepassing op een inrichting waarop van 1 januari 2008 tot 1 januari 2013
het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit mestbassins milieubeheer of het Besluit glastuinbouw van
toepassing was.
Artikel 3.132 van Activiteitenbesluit
Bij het bereiden van voedingsmiddelen wordt ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk
is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder voldaan aan de bij ministeriële regeling gestelde
eisen.
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Artikel 3.103 lid 1 van Activiteitenregeling
Ten behoeve van het voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar niveau
beperken van geurhinder als bedoeld in artikel 3.132 van het besluit, worden afgezogen dampen en gassen van
het bereiden van voedingsmiddelen als bedoeld in artikel 3.130, onder b, c en d, van het besluit die naar de
buitenlucht worden geëmitteerd:
a.
b.

ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen
bebouwing afgevoerd; of
geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

Artikel 3.103 lid 2 van Activiteitenregeling
Ten behoeve van het voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar niveau
beperken van geurhinder, bedoeld in artikel 3.132 van het besluit, worden dampen die vrijkomen bij het bereiden
van voedingsmiddelen, bedoeld in artikel 3.130, onder b, van het besluit, in een ruimte bij grillen, anders dan met
houtskool, dan wel frituren of bakken in olie of vet, afgezogen en voordat zij in de buitenlucht worden afgevoerd,
geleid door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter.
Artikel 3.103 lid 3 van Activiteitenregeling
Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien het mogelijke effect van de geuremissie van de uittredende
lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd industrieterrein of een bedrijventerrein met minder
dan één gevoelig gebouw per hectare.
Artikel 3.103 lid 4 van Activiteitenregeling
Het bevoegd gezag kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt vanwege het slecht
functioneren van de ontgeuringsinstallatie, onvoldoende verspreiding van afgezogen dampen, geuremissies die
niet via de afzuiging worden afgevoerd of incidentele geurpieken, in aanvulling op het eerste lid, overeenkomstig
artikel 2.7a, derde lid, van het besluit, maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot:
a.
b.
c.
d.

de uitvoering en het onderhoud van een ontgeuringsinstallatie als bedoeld in het eerste lid;
de situering van het emissiepunt;
het voorkomen of beperken van diffuse geuremissies; of
het beperken van incidentele geurpieken tot specifieke tijdstippen.

Artikel 3.103 lid 5 van Activiteitenregeling
Ten aanzien van inrichtingen waarvoor tot het tijdstip van het van toepassing worden van het besluit of een deel
daarvan op een activiteit, op die inrichtingen, een vergunning in werking en onherroepelijk was, dan wel
voorschriften golden op basis van een van de besluiten, genoemd in artikel 6.43 van het besluit, is het eerste lid
niet van toepassing, voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt waarvoor een melding krachtens
artikel 1.10 van het besluit nodig is en voor zover er geen verandering van de inrichting plaatsvindt die leidt tot een
toename van de geurbelasting op gevoelige gebouwen.
Artikel 3.103 lid 6 van Activiteitenregeling
In afwijking van het vijfde lid kan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften als bedoeld het vierde lid stellen.
Artikel 3.103 lid 7 van Activiteitenregeling
In afwijking van het vijfde lid kan het bevoegd gezag indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau
overschrijdt overeenkomstig artikel 2.7a, tweede en derde lid, van het besluit bij maatwerkvoorschrift bepalen dat
het eerste lid wel van toepassing is.
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Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen
Artikel 2.1a 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 binnen de inrichting activiteiten worden verricht waarop hoofdstuk 3 van
toepassing is.

Artikel 2.2 lid 1 van Activiteitenbesluit
Het is verboden:
a.
b.

afvalwater te lozen op of in de bodem, tenzij het lozen is toegestaan bij of krachtens de artikelen 2.2b, 3.1 tot
en met 3.5, 3.6, 3.6a, 3.6f, 3.6g, 3.10k, 3.16h, 3.23d, 3.24, 3.32 tot en met 3.34, 3.47, 3.60, 3.61, 3.62, 3.77,
3.87, 3.100, 3.102, 3.105, 3.129, 3.131, 3.150, 4.74c, 4.74k, 4.104, 4.104b en 4.104c,
afvalwater en andere afvalstoffen te lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van
afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool, tenzij het lozen is toegestaan bij of krachtens de artikelen 2.2b, 3.1
tot en met 3.3, 3.6, 3.6a, 3.6f, 3.6g, 3.60, 3.61, 3.62, 3.150, 4.74c, 4.74k en 4.104e.

Artikel 2.2 lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste lid, onder a, is lozen op of in de bodem verboden, indien daarbij stoffen zonder
doorsijpeling door bodem of ondergrond in het grondwater geraken.
Artikel 2.2 lid 3 van Activiteitenbesluit
Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het eerste en tweede lid niet van toepassing zijn en
dat lozen op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater niet zijnde
een vuilwaterriool is toegestaan indien het belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de
samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van de lozing daartegen niet verzet.
Artikel 2.2 lid 4 van Activiteitenbesluit
Bij maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid kunnen voorwaarden worden gesteld met betrekking tot:
a.
b.
c.
d.

de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van de lozing en het meten en registreren daarvan;
te treffen maatregelen;
de duur van de lozing; en
de plaats van het lozingspunt.

Artikel 2.2 lid 5 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid, onder a, en het tweede lid zijn niet van toepassing op lozen in de bodem waaraan in een vergunning
op grond van artikel 6.4 of artikel 6.5, onderdeel b, van de Waterwet, dan wel een vergunning op grond van een
verordening van het waterschap voorschriften zijn gesteld.
Artikel 2.2 lid 6 van Activiteitenbesluit
Indien een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid een lozing betreft die aanzienlijke gevolgen voor het
milieu kan hebben, is op de voorbereiding van het maatwerkvoorschrift afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing.
Artikel 2.2a van Activiteitenbesluit
Indien er sprake is van een zodanige combinatie van meerdere activiteiten, dat een scheiding van het afvalwater,
afkomstig van die activiteiten, niet doelmatig is, kan het bevoegd gezag, indien het belang van de bescherming van
het milieu zich daartegen niet verzet, op verzoek van de aanvrager bij maatwerkvoorschrift aan het lozen
voorwaarden stellen, die afwijken van de voorwaarden die aan het lozen als gevolg van een afzonderlijke activiteit
bij of krachtens hoofdstuk 3 of 4 zijn gesteld.
Artikel 2.2b lid 1 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 2.2, eerste lid, is het lozen van spoelwater ten gevolge van het boren ten behoeve van een
open bodemenergiesysteem op de bodem toegestaan.
Artikel 2.2b lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 2.2, eerste lid, is het lozen van spoelwater ten gevolge van het ontwikkelen en het
onderhoud van een open bodemenergiesysteem in een voorziening voor de inzameling en het transport van
afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, toegestaan.
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Artikel 2.2b lid 3 van Activiteitenbesluit
Het lozen van spoelwater ten gevolge van het ontwikkelen en het onderhoud van een open bodemenergiesysteem
vindt slechts dan in een vuilwaterriool plaats, indien lozen als bedoeld in het tweede lid, redelijkerwijs niet mogelijk
is.
Artikel 2.2b lid 4 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 2, onder b, is artikel 2.1 van toepassing op degene die een inrichting type C drijft ten
aanzien van het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater op of in de bodem ten
gevolge van een open bodemenergiesysteem.
Artikel 2.3 lid 1 van Activiteitenbesluit
Emissiemetingen ter controle op de naleving van de emissie-eisen voor het lozen worden uitgevoerd volgens:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 ten aanzien van arseen, barium, berylium, boor, cadmium, chroom,
cobalt, ijzer, koper, molybdeen, nikkel, lood, seleen, tin, titaan, uranium, vanadium, zilver en zink, waarbij de
ontsluiting van de elementen plaats vindt volgens NEN-EN-ISO 15587-1;
NEN-EN-ISO 12846 ten aanzien van kwik;
NEN-EN-ISO 14403-1 of NEN-EN-ISO 14403-2 ten aanzien van vrij cyanide in afvalwater;
NEN-EN-ISO 15680 ten aanzien van benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen en naftaleen;
NEN 6401 ten aanzien van vluchtige organohalogeenverbindingen;
NEN-EN-ISO 6468 ten aanzien van aromatische organohalogeenverbindingen;
NEN-EN-ISO 10301 ten aanzien van chlooretheen (vinylchloride), dichloormethaan, tetrachlooretheen (PER),
tetrachloormethaan, trichlooretheen, trichloormethaan, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,2dichlooretheen, cis-1,2-dichlooretheen, trans-1,2-dichlooretheen 1,1,1-trichloorethaan en 1,1,2trichloorethaan;
NEN 6676 ten aanzien van extraheerbare organohalogeenverbindingen;
NEN-EN-ISO 9377-2 ten aanzien van olie;
NEN-EN-ISO 17993 ten aanzien van polycyclische aromatische koolwaterstoffen;
ISO 5815-1/2 of NEN-EN 1899-1/2 ten aanzien van het biochemisch zuurstof verbruik;
NEN 6633 ten aanzien van het chemisch zuurstof verbruik;
NEN-EN-ISO 13395 ten aanzien van nitrietstikstof en nitraatstikstof;
NEN-ISO 5663 of NEN 6646 ten aanzien van organisch stikstof (Kjeldahlstikstof);
NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-ISO 15923-1:2013 ten aanzien van ammoniumstikstof;
NEN-ISO 5813 of NEN-EN-ISO 5814 ten aanzien van het zuurstofgehalte;
NEN-EN 872 ten aanzien van onopgeloste stoffen;
NEN-EN-ISO 15681-1 en NEN-EN-ISO 15681-2 ten aanzien van fosfor totaal;
NEN 6414 ten aanzien van temperatuur;
NEN-ISO 11083 ten aanzien van chroom VI.

Artikel 2.3 lid 2 van Activiteitenbesluit
De monstername ten behoeve van de emissiemetingen ter controle van de naleving van de emissie-eisen voor het
lozen wordt uitgevoerd volgens NEN 6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NENEN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd en de onopgeloste stoffen worden meegenomen in de analyse.
Artikel 2.3 lid 3 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het eerste en tweede lid kunnen andere methoden voor emissiemetingen, monstername en
conservering worden gebruikt, indien deze gelijkwaardig zijn aan de in die leden genoemde methoden.
Artikel 6.2 lid 1 van Activiteitenbesluit
Voor het lozen vanuit een inrichting type A of B, waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van
toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting een vergunning op grond
van artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van
de Waterwet in werking en onherroepelijk was, worden de voorschriften van die vergunning gedurende drie jaar na
het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in die inrichting
aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid
van het bevoegd gezag tot het stellen van maatwerkvoorschriften.
Artikel 6.2 lid 2 van Activiteitenbesluit
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het van toepassing worden van dit besluit of een deel
daarvan, met betrekking tot het lozen vanuit een inrichting type C, voor zover het lozen betrekking heeft op de
activiteiten genoemd in hoofdstuk 3.
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Artikel 6.2 lid 3 van Activiteitenbesluit
De nadere eisen die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een
deel daarvan op een activiteit in een inrichting golden krachtens het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater,
het Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering of het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij voor het
lozen vanuit een inrichting, blijven na het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan
op die inrichting gelden als maatwerkvoorschriften, mits de nadere eisen vallen binnen de reikwijdte van een
maatwerkvoorschrift.
Artikel 6.2 lid 4 van Activiteitenbesluit
De voorschriften van een vergunning dan wel de nadere eisen op grond van het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk
afvalwater, het Lozingenbesluit bodemsanering en proefbronnering of het Lozingenbesluit open teelt en
veehouderij voor het lozen vanuit een inrichting, 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 6.2 lid 5 van Activiteitenbesluit
Voor de toepassing van dit artikel worden gegevens die in de aanvraag staan en die geacht worden onderdeel te
zijn van de voorschriften van de vergunning, aangemerkt als voorschriften van de vergunning.
Artikel 6.2a lid 1 van Activiteitenbesluit
Voor het lozen anders dan vanuit een inrichting, waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van
toepassing worden van artikel 1.4a op dat lozen, een vergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterwet in
werking en onherroepelijk was, worden de voorschriften van die vergunning gedurende drie jaar na het tijdstip van
het van toepassing worden van artikel 1.4a op dat lozen aangemerkt als maatwerkvoorschriften, mits de
voorschriften van die vergunning vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen van
maatwerkvoorschriften.
Artikel 6.2a lid 2 van Activiteitenbesluit
De nadere eisen die onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4a voor
het lozen anders dan vanuit een inrichting in werking en onherroepelijk waren krachtens het Lozingenbesluit open
teelt en veehouderij, blijven na het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4a op dat lozen gelden als
maatwerkvoorschriften, mits de nadere eisen vallen binnen de bevoegdheid van het bevoegd gezag tot het stellen
van maatwerkvoorschriften.
Artikel 6.2a lid 3 van Activiteitenbesluit
De voorschriften van een vergunning dan wel de nadere eisen op grond van het Lozingenbesluit open teelt en
veehouderij voor het lozen anders dan vanuit een inrichting, die voor dat lozen onmiddellijk voorafgaand aan het
tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4a op dat lozen 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 6.2a lid 4 van Activiteitenbesluit
Voor de toepassing van dit artikel worden gegevens die in de aanvraag staan en die worden aangemerkt als
onderdeel van de voorschriften van de vergunning, aangemerkt als voorschriften van de vergunning.
Artikel 6.3 lid 1 van Activiteitenbesluit
Een ontheffing op grond van de artikelen 14, tweede lid, 24, tweede lid, en 25, tweede lid, van het Lozingenbesluit
bodembescherming met betrekking tot het lozen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a, of tweede lid, wordt
gedurende de resterende termijn van die ontheffing aangemerkt als een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel
2.2, derde lid.
Artikel 6.3 lid 2 van Activiteitenbesluit
In afwijking van artikel 6.2, eerste lid, wordt een vergunning als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterwet met
betrekking tot het lozen, bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid, gedurende de resterende termijn van die vergunning
aangemerkt als een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onder b.
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Artikel 6.3 lid 3 van Activiteitenbesluit
Onverminderd artikel 6.2, derde en vierde lid, is het lozen vanuit een bodemsanering in het vuilwaterriool dat op het
tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een inrichting was toegestaan
volgens het Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering, in afwijking van artikel 3.1, vijfde lid,
toegestaan en worden de artikelen 5, eerste lid, 6, eerste tot en met derde lid, 7, eerste lid, 8, 12, 13 en 14 van dat
besluit aangemerkt als een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onder b.
Artikel 6.3 lid 4 van Activiteitenbesluit
Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een inrichting het lozen
van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam was toegestaan op grond van artikel 14 van het
Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater, blijft die toestemming gelden gedurende de termijn die volgt uit de
toepassing van dat artikel.
Artikel 6.3 lid 5 van Activiteitenbesluit
Voor het lozen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, waarvoor op 24 april 2013 een ontheffing gold op grond
van artikel 10.63, eerste lid, van de wet, geldt gedurende de op die datum resterende termijn waarvoor de
ontheffing was verleend, een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, waarvan de inhoud
overeenkomt met de ontheffing.
Artikel 6.3 lid 6 van Activiteitenbesluit
Voor de toepassing van dit artikel worden gegevens die in de aanvraag staan en die worden aangemerkt als
onderdeel van de voorschriften van de ontheffing of vergunning aangemerkt als voorschriften van de ontheffing of
vergunning.
Artikel 6.5 van Activiteitenbesluit
Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van dit besluit of een deel daarvan op een activiteit in een
inrichting nog niet is beslist op een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 1 van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren dan wel een vergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterwet en dit besluit op het
betreffende lozen van toepassing is, wordt de aanvraag om de vergunning aangemerkt als:
a.
b.

een melding overeenkomstig artikel 1.10, voor zover het lozen bij of krachtens de in hoofdstuk 3 of 4 van dit
besluit gestelde voorschriften is toegestaan;
een verzoek tot het stellen van een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 3.1, zesde lid, onderdeel b,
voor zover de aanvraag lozen betreft als bedoeld in artikel 3.1, vijfde lid.

Artikel 6.5a van Activiteitenbesluit
Indien op het tijdstip van het van toepassing worden van artikel 1.4a op het lozen anders dan vanuit een inrichting,
nog niet is beslist op een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 6.2 van de Waterwet voor lozen als
bedoeld in artikel 1.4a en dit besluit op het betreffende lozen van toepassing is, wordt de aanvraag om de
vergunning aangemerkt als een melding overeenkomstig artikel 1.10a.
Artikel 6.7a van Activiteitenbesluit
Maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 2.2, derde lid, zoals dat luidde vóór 22 december 2009, met betrekking
tot het lozen in het oppervlaktewater en gesteld vóór dat tijdstip, worden aangemerkt als een vergunning voor het
brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van de Waterwet.
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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 half-open 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
Degene die de inrichting drijft rapporteert uiterlijk op 1 juli 2019 en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegd
gezag welke energiebesparende maatregelen zijn getroffen.
Artikel 2.15 lid 3 van Activiteitenbesluit
Indien andere maatregelen zijn uitgevoerd dan de maatregelen die bij ministeriële regeling zijn aangewezen, voor
zover deze op de inrichting van toepassing zijn, worden deze maatregelen in de rapportage omschreven.
Artikel 2.15 lid 4 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 5 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 6 van Activiteitenbesluit
Indien uit het onderzoek, bedoeld in het vijfde 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 7 van Activiteitenbesluit
Het eerste en tweede lid zijn 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 8 van Activiteitenbesluit
Het eerste en tweede lid zijn 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 2.15 lid 9 van Activiteitenbesluit
Het tweede lid is niet van toepassing op degene die de inrichting drijft die is toegetreden tot de meerjarenafspraak
energie-efficiëntie.
Artikel 2.15 lid 10 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het tweede lid rapporteert degene die een inrichting drijft, die op 1 januari 2019 nog niet was
opgericht, voor de eerste maal uiterlijk een jaar na oprichting van de inrichting.
Artikel 2.15 lid 11 van Activiteitenbesluit
In afwijking van het tweede lid rapporteert degene die een inrichting drijft, die onderdeel uitmaakt van een
onderneming die geen kleine of middelgrote onderneming is, als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de richtlijn
energie-efficiëntie, voor de eerste maal uiterlijk op 5 december 2019.
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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.
Artikel 2.16a van Activiteitenregeling
De rapportage, bedoeld in artikel 2.15, tweede lid, van het besluit wordt ingediend met gebruikmaking van een
formulier dat door de Minister van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar wordt gesteld.
Artikel 2.16b lid 1 van Activiteitenregeling
De rapportage bedoeld in artikel 2.15, tweede lid, van het besluit bevat in ieder geval:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

een aanduiding, het nummer waaronder de onderneming geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel en
het adres van de inrichting waar de rapportage betrekking op heeft;
de onderneming waar de inrichting onderdeel van uitmaakt;
de contactgegevens van degene die de inrichting drijft en degene die de rapportage voor de inrichting indient;
indien de inrichting valt binnen een van de bedrijfstakken, opgenomen in bijlage 10, de bedrijfstak waar de
inrichting binnen valt;
het energieverbruik van de inrichting:
1°. inclusief energie die door de inrichting zelf wordt opgewekt en gebruikt;
2°. gemeten over een heel kalenderjaar;
3°. aan de hand van recente gegevens;
4°. in kilowattuur (kWh) elektriciteit en kubieke meter (m3) aardgasequivalent;
de randvoorwaarden, omschreven bij de maatregelen in bijlage 10, waar de inrichting niet aan voldoet.

Artikel 2.16b lid 2 van Activiteitenregeling
De maatregelen bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van het besluit zijn de maatregelen aangewezen in bijlage 10.
Artikel 2.16c van Activiteitenregeling
Bij het bepalen van de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen, bedoeld in artikel 2.15 van het besluit,
wordt gebruik gemaakt van de methode in bijlage 10a.
Artikel 2.16d lid 1 van Activiteitenregeling
Bij het berekenen van de hoeveelheid aardgasequivalent, bedoeld in bijlage 10a en artikel 2.15, vijfde en zevende
lid, van het besluit worden de volgende waarden gehanteerd:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

1 liter huisbrandolie komt overeen met 1,2 Nm3 aardgasequivalent;
1 ton stookolie komt overeen met 1300 Nm3 aardgasequivalent;
1 ton steenkool komt overeen met 925 Nm3 aardgasequivalent;
1 liter vloeibaar propaan komt overeen met 0,73 Nm3 aardgasequivalent;
1 m3 niet-Gronings aardgas komt overeen met X m3 aardgasequivalent, waarbij X wordt berekend door de
onderste verbrandingswaarde in MJ/m3 van het ingezette aardgas te delen door 31,65 MJ/m3;
1 GJ warmte komt overeen met 31,6 Nm3 aardgasequivalent;
1 liter diesel komt overeen met 1,13 Nm3 aardgasequivalent;
1 liter benzine komt overeen met 1,04 Nm3 aardgasequivalent.

Artikel 2.16d lid 2 van Activiteitenregeling
Indien een brandstof wordt gebruikt die niet is opgenomen in het eerste lid, wordt de hoeveelheid
aardgasequivalent per eenheid bepaald door de onderste verbrandingswaarde van deze stof in MJ per eenheid
gewicht of volume te delen door 31,65 MJ/Nm3.
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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 lid 1 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 6 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
07.00-19.00
uur

19.00-23.00
uur

23.00-07.00
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 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 het derde lid, lagere waarden dan de waarden, bedoeld
in het eerste lid, waren vastgesteld, zijn die lagere waarden van toepassing.
Artikel 2.17a lid 3 van Activiteitenbesluit
De voorschriften, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn: voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit opslagen 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 recreatieinrichtingen milieubeheer, voorschrift 1.1.3 van de bijlage van het Besluit bouw- en houtbedrijven
milieubeheer, voorschrift 1.1.5 van de bijlage van het Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer, voorschrift
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 recreatie-inrichtingen 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 recreatie-inrichtingen milieubeheer van
toepassing was, en waarvoor voor muziekgeluid een bedrijfsduurcorrectie werd toegepast, kan het bevoegd gezag
bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het tweede lid niet van toepassing is voor de toetsing van geluidsniveaus
tussen 23.00 en 07.00 uur.
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 horecainrichtingen 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 artikel 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 recreatie-inrichtingen 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 recreatie-inrichtingen 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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