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Inhoud presentatie

- Beleidsachtergronden Activiteitenbesluit
- Uitvoeren toezicht op:

- bodembeschermende voorzieningen
- bodembeschermende maatregelen
- kwaliteitsborging (erkenningen)
- herstelplicht



Beleidsachtergronden

- Aanleiding
- Uitgangspunten
- Uitwerking
- Toekomst



Aanleiding (1)

- Vereenvoudiging en vermindering regels
- Speerpunt Balkenende II 
- Niet nieuw:

- MDW operatie
- herijking / modernisering regelgeving (2003)



Aanleiding (2)

- Reductie administratieve lasten (25%)
- meer inrichtingen onder algemene regels > 

minder vergunningen
- minder meet-, registratie- en 

onderzoeksverplichtingen 



Uitgangspunten

- Beschermingsniveau behouden
- Relevante en herkenbare milieudoelen

(lage milieurelevantie > weinig regels)
- Uitvoerbaar en handhaafbaar
- Uniform, flexibel en ruimte voor innovatie
- ruim 200 miljoen minder administratieve 

lasten



Uitwerking (1)

- 1 amvb i.p.v. 12 amvb’s
- Omdraaien uitgangspunt:

- voorheen: vergunning tenzij algemene regels
- nu: algemene regels tenzij vergunning

- Activiteit staat centraal en niet de branche
- Bijlage 1: lijst vergunningplichtige inrichtingen

– Niet op lijst > algemene regels (van besluit)
(categorie A of B)

– Wel op lijst > vergunning + deel van het besluit
(categorie C)



Uitwerking (2)

- Indeling in categorieën van inrichtingen:
– A: hele besluit m.u.v. meldingsverplichtingen
– B: hele besluit
– C: deel van het besluit + vergunning



Toekomst

- Meer inrichtingen onder Activiteitenbesluit
- Activiteiten buiten inrichtingen
- Samenvoegen landbouw amvb’s
- Samenvoegen Besluit landbouw en 

Activiteitenbesluit



Toezicht op voorzieningen (1)

Bodembeschermende voorziening:

- Vloeistofdichte vloeren of verhardingen

- Vloeistofkerende vloeren of verhardingen

- Lekbakken

- Geomembraanbaksystemen



Toezicht op voorzieningen (2)

Wanneer vloeistofdicht?

- Met certificaat conform CUR/PBV-aanbeveling 44

- Termijn op certificaat(max 6 jaar) is bepalend voor 
duur vloeistofdichtheid van vloer

- Algemeen toezicht (artikel 2.4 regeling)



Toezicht op voorzieningen (3)

Overtredingen eis vloeistofdicht:

- Geen vdv aanwezig

- Vloer is niet bestand tegen de chemische inwerking
of opslag condities van de stoffen

- Vloer is niet gekeurd

- Aanleg door niet erkende instelling (alleen bij
tankstations)

- Keuringstermijn PBV-verklaring is verlopen



Toezicht op voorzieningen (4)

Wanneer vloeistofkerend?

- Fysieke barrière tussen de activiteit en de bodem

- Alleen effect als de morsing/lekkage direct na 
constatering wordt opgeruimd

- Er moet incidentenmanagement zijn



Toezicht op voorzieningen (5)

Soorten vloeistofkerende vloeren:

- Stelconplaten 

- Klinkers

- Straattegels

- Tankputten met ondoorlatende kleilaag
(bentoniet)



Toezicht op voorzieningen (6)

Overtredingen bij vloeistofkerende vloeren:

- Geen kerende vloer aanwezig

- Vloer is niet bestand tegen de chemische inwerking
en opslag condities van de stoffen

- Morsingen/lekkages zijn zichtbaar niet direct opgeruimd

- Incidentenmanagement is niet conform artikel 2.3 van 
de regeling in bedrijfsvoering geïmplementeerd



Toezicht op voorzieningen (7)

Lekbakken

- Bodembeschermende voorziening

- Rondom of onder activiteit

- Beschermd tegen hemelwater of een gecontroleerde
afvoer ervan (artikel 2.4 regeling)

- Opvangcapaciteit moet afgestemd zijn op
verpakkingseenheid of tank (artikel 2.4 regeling)

- Regelmatig en gecontroleerd ontdoen van inhoud



Toezicht op voorzieningen (8)

Overtredingen bij lekbakken:

- Lekbak is niet juist geplaatst waardoor vloeistoffen niet
(kunnen) worden opgevangen

- Capaciteit is niet afgestemd op opslag

- Lekbak te vol met gemorst product



Toezicht op voorzieningen (9)

Geomembraanbaksystemen

- Alleen als vdv niet toepasbaar is bij tankstations
(artikel 3.36)

- Keuring conform CUR/PBV-aanbeveling 44

- Uitzondering voor systemen die vóór
1 december 2001 zijn aangelegd (artikel 6.2 en 2.2)



Toezicht op voorzieningen (10)

Overtredingen bij geomembraanbak:

- Geen keuring

- Voldoen niet aan overgangsrecht (artikel 6.2)

- Geen monitoring volgens artikel 2.2

- Voldoen niet aan artikel 3.26 en een vdv is wel mogelijk



Toezicht op maatregelen (1)

Beheer vloeistofdichte vloeren (artikel 2.4)

- Instructies personeel

- Opruimfaciliteiten

- Procedureblad van PBV-verklaring



Toezicht op maatregelen (2)

Beheer vloeistofkerende vloeren 
(artikel 2.3)

- Beheer vastleggen in bedrijfsinterne procedures

- Werkinstructies personeel

- Direct opruimen van morsingen en lekkages

- Voldoende middelen aanwezig

- Registratie acties na incident



Toezicht op kwaliteitsborging

Erkenningen

- Aanleg vdv bij tankstations: BRL 2319, 2362, 2371, 2372
- Aanleg geomembraanbaksysteem: BRL K908/02
- Keuring vdv: CUR/PBV aanbeveling 44
- Keuring ondergrondse tank: KC 106/03
- Sanering ondergrondse tank: BRL K903/07
- Nul- en eindsituatieonderzoek
- Herstel (sanering) bodemverontreiniging



Toezicht op herstelplicht (1)

Herstelplicht o.g.v. het Activiteitenbesluit 

- Eindsituatieonderzoek: binnen 6 mnd

- Wanneer verontreiniging of aantasting: herstel tot:
- nulsituatie indien die is vastgelegd
- achtergrondwaarden in overige gevallen (Bbk)

- Verontreiniging of aantasting door ongewoon voorval:
artikel 13 Wbb van toepassing



Toezicht op herstelplicht (2)

Herstelplicht o.g.v. artikel 13 Wbb

- Geldt voor verontreinigingen en aantastingen:
- buiten inrichtingen
- binnen inrichtingen bij ongewoon voorval (calamiteit)

- Zoveel mogelijk ongedaan maken
- Herstel voor zover redelijkerwijs kan worden gevergd
- Meldingsplicht veroorzaker



Vragen?


