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Korte introductie Ewald Korevaar
Inleiding Activiteitenbesluit
Koffie/thee/drankje
Casussen
Evt. eigen casussen en verdere vragen

Inleiding
• Voluit: Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm)
– Besluit van 19 oktober 2007, houdende algemene
regels voor inrichtingen (Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer)

• Geeft algemene regels, veelal direct werkend
• Naast Abm ook Activiteitenregeling (Arm)
• Van toepassing op inrichtingen
– Type A, B of C

Inrichting
• Art. 1.1 Wet milieubeheer:
– inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in
een omvang alsof zij bedrijfsmatig was,
ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere
begrenzing pleegt te worden verricht;

• Veelal bij dieren vraag of het een inrichting is
(bedrijfsmatig of hobbymatig).
– Uitgebreid overzicht op
http://www.infomil.nl/link-aim/hobbymatig/

Uitspraak 200509206/1
2.4. De Afdeling stelt op grond van de stukken en het
verhandelde ter zitting vast dat op voornoemd perceel
6 paarden en 3 pony's worden gehouden, welke
worden gehuisvest in paardenboxen die zijn verdeeld
over twee schuren. De paardenboxen worden dagelijks
uitgemest. Daarnaast zijn een rijbak en een mestopslag
met een capaciteit van meer dan 10 m3 aanwezig. De
paarden worden dagelijks bereden door [partij], zijn
partner en vrienden.

De Afdeling is van oordeel dat niet kan worden
gesproken van een bedrijfsmatige activiteit, nu niet is
gebleken van een op winst gerichte bedrijfsmatige
exploitatie of van bedrijfsmatige commerciële
activiteiten. Gelet op het aantal dieren dat wordt
gehouden, de wijze waarop de dieren gehuisvest zijn,
de bedrijvigheden die daarmee worden verricht en de
omstandigheid dat een zekere continuïteit bestaat van
het houden van dieren, is de Afdeling echter van
oordeel dat wel sprake is van een bedrijvigheid in een
omvang alsof zij bedrijfsmatig is. In het onderhavige
geval is derhalve sprake van een inrichting in de zin van
artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer.

Type A-inrichting
• Zie art. 1.2 Abm voor definitie
• Inrichtingen met beperkte milieubelasting
• Een categorie uit Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht
(Bor) van toepassing is
• Vallen volledig onder Abm
• Voorbeelden
–

–
–
–
–
–
–
–
–

crèches, peuterspeelzalen, voor- en naschoolse opvang
serviceflats, kinder- en jongerentehuizen, internaten en gezinsvervangende tehuizen, penitentiaire
inrichtingen
opvanghuizen, blijf-van-mijn-lijf-huizen, tehuizen voor daklozen, asielzoekerscentra
kantoren, banken, wisselkantoren, postkantoren, stationsgebouwen, notarissen-, advocaten-,
accountantskantoren, reisbureaus, reclame- en advertentiebureaus
kerken, moskeeën en synagoges
scholen
verpleeghuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra, tehuizen voor lichamelijk of geestelijk
gehandicapten, psychiatrische klinieken, praktijkruimten voor fysiotherapie, huis- en dierenartsen
archieven en bibliotheken
pedicures, schoonheidsspecialisten en kappers

Type B-inrichting
• Inrichtingen met een grotere milieubelasting,
maar waarvoor geen omgevingsvergunning
milieu nodig is
– een inrichting waarvoor geen
omgevingsvergunning is vereist voor een activiteit
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en
die geen inrichting type A is;

• Vallen volledig onder het Activiteitenbesluit

Voorbeelden type B
•
•
•
•
•

Garagebedrijven
metaalbewerkende bedrijven
Jachthavens
Transportbedrijven
Veel agrarische bedrijven tot een zekere
omvang
• Trend: meer en meer bedrijven volledig
onderbrengen onder Abm

Type C-inrichting
• Inrichting die een omgevingsvergunning
milieu nodig heeft.
• Alleen een gedeelte van het Activiteitenbesluit
is van toepassing.
• De rest van de milieuregels staat in de
omgevingsvergunning van het bedrijf.
• In ieder geval inrichtingen die vallen onder de
EU richtlijn Industriëlen Emissies (RIE,
voorheen IPPC)

Schema

Melding
• Wie? Wanneer?
–
–

Alleen type B of type C bedrijf, type A-bedrijven niet.
Vergunningplichtige bedrijven (type C) hoeven alleen
activiteiten te melden uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit
(voor andere activiteiten moet de vergunning aangepast
worden).
– Bij een verandering hoeft het bedrijf alleen een melding te
doen als de wijziging afwijkt van eerder gemelde gegevens.

• Wanneer?
• Uiterlijk vier weken voor oprichting of verandering
• Geen aanvraag/besluit in de zin van de Awb
– Geen bezwaar of beroep mogelijk voor derden

Doelvoorschriften, erkende en
verplichte maatregelen
• Besluit: voornamelijk doelvoorschriften
– Bijv. Artikel 3.10: Het rookgas van een ketelinstallatie met
een nominaal vermogen van 1 Megawatt of meer voldoet
aan de emissiegrenswaarden, genoemd in tabel 3.10.

• Regeling: uitwerking in concrete maatregelen
– Aan de artikelen 3.10a en 3.10b van het besluit wordt voor
zover het betreft de uitstoot van totaal stof bij de verbranding
van hout, in ieder geval voldaan indien:
a. de afgezogen stofemissies die vrijkomen worden gevoerd
door een elektrostatische E-filter waarvan door middel van
een rapport van de leverancier kan worden aangetoond dat
aan de emissie-eisen in artikel 3.10a of 3.10b van het besluit
kan worden voldaan; en
b. de elektrostatische E-filter in goede staat van onderhoud
verkeert, periodiek gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de
goede werking nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.

Erkende en verplichte maatregelen
• Erkende maatregelen: maatregelen waarvan is
vastgesteld dat, als een bedrijf ze volledig uitvoert, het
voldoet aan een kwantitatief doelvoorschrift.
• Verplichte maatregelen: verplichte technische
middelvoorschriften
– dienen niet ter invulling van een doelvoorschrift, zoals
erkende maatregelen.
– Bijv. “Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel
mogelijk beperken van diffuse emissies, worden stof en
dampen die vrijkomen bij het aanbrengen van een
emailleer- en een keramieklaag op metalen, doelmatig aan
de bron afgezogen.”

Gelijkwaardige voorziening
• Artikel 1.8 Abm: Indien bij of krachtens dit besluit is bepaald
dat een daarbij aangegeven maatregel ter bescherming van
het milieu moet worden toegepast kan een andere maatregel
worden toegepast indien het bevoegd gezag heeft beslist dat
met die maatregel ten minste een gelijkwaardig niveau van
bescherming van het milieu wordt bereikt.
• Het bevoegd gezag kan het bedrijf op grond van artikel 2.8
Activiteitenbesluit verzoeken eenmalig de gelijkwaardigheid
van erkende luchtmaatregelen aan te tonen.

Zorgplicht
Artikel 2.1
1 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.

2 Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van
nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in het eerste lid
wordt verstaan:
(…)
e. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het
zoveel mogelijk beperken van luchtverontreiniging;

f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het
tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder;
g. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het
tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder;

Maatwerkvoorschriften
Twee soorten maatwerkmogelijkheden:
• Maatwerkmogelijkheid in bepaling van de
activiteit
• Maatwerkmogelijkheid op grond van de
zorgplicht (artikel 2.1, lid 4 van het
Activiteitenbesluit)

Maatwerk ogv bepaling
Art 2.7a lid 4 Abm
Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder ter
plaatse van een of meer geurgevoelige objecten een
aanvaardbaar hinderniveau overschrijdt, bij
maatwerkvoorschrift:
a. geuremissiewaarden vaststellen;
b. bepalen dat bepaalde geurbelastingen ter plaatse van
die objecten niet worden overschreden, of
c. bepalen dat technische voorzieningen in de inrichting
worden aangebracht of gedragsregels in de inrichting in
acht worden genomen om de geurhinder tot een
aanvaardbaar niveau te beperken.

Maatwerk ogv zorgplicht
• Art. 2.1 lid 4 Abm: “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.”
• “De constructie van een binnenschietbaan
voldoet ten minste aan de in tabel 3.110
aangegeven maatvoering.”

Eisen aan maatwerkvoorschriften (art.
8.42 Wm)
• Het maatwerkvoorschrift moet een
milieuvoorschrift zijn
• Het maatwerkvoorschrift mag alleen afwijken
van voorschriften indien en voorzover dat in
het artikel van het besluit waarop het
maatwerkvoorschrift is gebaseerd, is bepaald
• Toepassing van BBT (art 2.14, lid 1, onder c,
Wabo)
• Overige eisen ogv art. 8.40 lid 2 Wm

Procedure maatwerkvoorschrift
• Ambtshalve (op initiatief van bevoegd gezag)
• Op verzoek van vergunninghouder (bedrijf)
• Op verzoek van derden (bijv. bewoners)

Procedurestap
Verzoek tot het stellen van een
maatwerkvoorschrift

Termijn
moment van ontvangst aanvraag

Voorbereiden besluit, o.a. kennisgeving
aanvraag en zienswijzen

Opstellen besluit, bekendmaking en
mededeling, toezending
bestuursorganen, openbare
kennisgeving

8 weken na aanvraag, eventueel
verlengd met 6 weken

Mogelijkheid voor bezwaar en verzoek
tot schorsing bij bestuursorgaan

6 weken, tenzij direct naar rechtbank

Nieuw besluit (beslissing op bezwaar)

Mogelijkheid voor beroep en verzoek tot
schorsing bij rechtbank
Inwerkingtreding

Mogelijke weigeringsgronden
• Het maatwerkvoorschrift zou inhouden dat
technieken moeten worden toegepast die
verder gaan dan de beste beschikbare
technieken, zonder dat de lokale milieusituatie
of geldende milieukwaliteitseisen daar
aanleiding voor geven.
• Het maatwerkvoorschrift zou zich richten op
een verdere beperking van hinder dan tot een
aanvaardbaar niveau.

Overgangsrecht
• Vergunningvoorschriften voor een bepaald aspect blijven 3
jaar na het vervallen van de vergunning gelden als
maatwerkvoorschrift, mits hiervoor maatwerk mogelijk is in
het Activiteitenbesluit (artikel 6.1 lid 1 Abm).
• Als maatwerk niet mogelijk is en de eisen in het
Activiteitenbesluit zijn strenger, dan gelden de
vergunningvoorschriften nog 6 maanden na het vervallen
van de vergunning als maatwerkvoorschrift. Daarna gelden
de eisen uit het Activiteitenbesluit (artikel 6.1 lid 4 Abm).
• Als maatwerk niet mogelijk is en de eisen in het
Activiteitenbesluit zijn soepeler, dan gelden de eisen uit het
Activiteitenbesluit vanaf het moment dat het bedrijf
volledig onder het Activiteitenbesluit valt.

Omgevingsvergunning beperkte
milieutoets (OBM)
• is een simpele vergunning zonder voorschriften
• voorschriften voor de OBM-plichtige activiteit
staan in het Activiteitenbesluit.
• doel is dat het bevoegd gezag een bepaalde
activiteit toetst, voordat het bedrijf ermee begint.
• bestaat uit een toestemming of een weigering.
• Het bevoegd gezag mag geen voorschriften
opnemen in de OBM
• Bijv. i.g.v. een m.e.r. beoordeling

Aanpak overlast ogv Activiteitenbesluit
• Verzoek om handhaving specifieke
voorschriften
• Verzoek om maatwerkvoorschriften

Activiteitenbesluit Internet Module
(AIM)
Met de AIM kunt u:
• checken of een vergunning of melding nodig
is,
• inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen,
en
• online een melding Activiteitenbesluit
indienen.
• https://www.aimonline.nl/

Meer info
• http://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale
/activiteitenbesluit/

Casus straal- en verfbedrijf

Overlast stank en stof

Abm § 4.5.4. Stralen van metalen
Artikel 4.48a
Deze paragraaf is van toepassing op het stralen van metalen.
Artikel 4.49
1 Het is verboden om in de buitenlucht straalwerkzaamheden te
verrichten.
2 Het eerste lid is niet van toepassing indien het niet mogelijk is om
in het inpandige deel van de inrichting te stralen vanwege de omvang
van het te stralen object.

3 Bij het stralen in de buitenlucht wordt ten behoeve van het
voorkomen van stofhinder voldaan aan bij ministeriële regeling te
stellen eisen.

Artikel 4.50
1 Onverminderd artikel 2.5, eerste, vierde en zesde lid, en artikel
2.6 is bij straalwerkzaamheden de emissieconcentratie van:
a.

b.

stofklasse S niet meer dan 5 milligram per normaal kubieke meter,
indien de massastroom van stofklasse S naar de lucht gelijk is aan of
groter is dan 200 gram per uur, en niet meer dan 50 milligram per
normaal kubieke meter indien de massastroom kleiner is dan 200
gram per uur;
(…)

3 Bij het stralen van metalen worden ten behoeve van het
voorkomen dan wel beperken van diffuse emissies en het
doelmatig verspreiden van emissies naar de buitenlucht, de bij
ministeriële regeling te bepalen maatregelen toegepast.

Arm § 4.5.4. Stralen van metalen
Artikel 4.60

1 Ten behoeve van het voorkomen dan wel zoveel mogelijk
beperken van diffuse emissies vindt het stralen van metalen plaats:
a. in een daarvoor bestemde en ingerichte gesloten kast, cabine of
ruimte; of
b. indien het redelijkerwijs niet mogelijk is te stralen als bedoeld in
het eerste lid, onderdeel a, in een gesloten ruimte met gesloten
deuren en ramen, waarbij wordt voorkomen dat bij het openen van
deuren en ramen stof naar de buitenlucht vrijkomt.

Artikel 4.61
Aan artikel 4.50, eerste lid, van het besluit wordt in ieder geval
voldaan indien:
a. de afgezogen stofemissies als bedoeld in artikel 4.50, eerste
lid, van het besluit die vrijkomen bij het stralen van metalen
worden gevoerd door een filtrerende afscheider of
elektrostatische filterinstallatie die geschikt is om aan artikel
4.50, eerste lid, van het besluit te voldoen; en
b. die filtrerende afscheider of elektrostatische filterinstallatie
in goede staat van onderhoud verkeert, periodiek
gecontroleerd wordt en zo vaak als voor de goede werking
nodig is, wordt schoongemaakt en vervangen.

Handhavingsverzoek
• Het bedrijf aan te schrijven om de nodige maatregelen
te treffen zodat stofverspreiding buiten de daarvoor
bedoelde straalruimte wordt voorkomen op straffe van
een dwangsom dan wel bestuursdwang, en
• na te gaan of wordt voldaan aan alle eisen van art. 4.61
van de activiteitenregeling dan wel art. 4.50 van het
activiteitenbesluit en indien dit niet het geval alsnog
naleving te eisen op straffe van een dwangsom dan wel
bestuursdwang.
• Tevens ontvang ik graag de benodigde bewijsstukken
aangaande onderhoud (onderhoudscontract, controles,
schoonmaak, vervangingen)

• Wanneer nodig aanvullende
maatwerkvoorschriften op te leggen zodat aan de
betreffende bepalingen wordt voldaan, o.a. op
grond van art. 2.1 van het besluit.
• Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur
mij kopieën toe te zenden van de verslagen van
de verrichte handhavingsbezoeken cq inspecties
van de afgelopen 10 jaar, inclusief evt.
aanschrijvingen met betrekking tot gebleken
tekortkomingen.

Stankoverlast mestvergister

• Type C bedrijf
• Geen geurnormen in vigerende vergunning
• 2 mogelijkheden:
– Verzoek actualisatie van de vergunningsvoorschriften
– Regels Abm en evt. verzoek om
maatwerkvoorschriften ogv Abm

Is Abm van toepassing?
Afdeling 2.3. Lucht en geur
Artikel 2.3a
1 Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting
type A, een inrichting type B of een inrichting type C drijft.

2 In afwijking van het eerste lid is deze afdeling, met
uitzondering van de artikelen 2.4, tweede lid, niet van
toepassing op emissies naar de lucht van een IPPC-installatie
indien en voor zover voor de activiteit of het type
productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn
vastgesteld op grond van artikel 13, vijfde en zevende lid, van
de EU-richtlijn industriële emissies

Art. 2.7a Abm
Artikel 2.7a

1 Indien bij een activiteit emissies naar de lucht
plaatsvinden, wordt daarbij geurhinder bij geurgevoelige
objecten voorkomen, dan wel voor zover dat niet mogelijk is
wordt de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt.
2 Het bevoegd gezag kan, indien het redelijk vermoeden
bestaat dat niet aan het eerste lid wordt voldaan, besluiten
dat een rapport van een geuronderzoek wordt overgelegd.
Een geuronderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de NTA
9065.

3 Bij het bepalen van een aanvaardbaar niveau van geurhinder wordt ten
minste rekening gehouden met de volgende aspecten:
a. de bestaande toetsingskaders, waaronder lokaal geurbeleid;
b. de geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;
c. de aard, omvang en waardering van de geur die vrijkomt bij de
betreffende inrichting;
d. de historie van de betreffende inrichting en het klachtenpatroon met
betrekking geurhinder;

en

e. de bestaande en verwachte geurhinder van de betreffende inrichting,

f. de kosten en baten van technische voorzieningen en gedragsregels in
de inrichting.

4 Het bevoegd gezag kan, indien blijkt dat de geurhinder ter plaatse van een
of meer geurgevoelige objecten een aanvaardbaar hinderniveau overschrijdt,
bij maatwerkvoorschrift:
a. geuremissiewaarden vaststellen;
b. bepalen dat bepaalde geurbelastingen ter plaatse van die objecten
niet worden overschreden, of
c. bepalen dat technische voorzieningen in de inrichting worden
aangebracht of gedragsregels in de inrichting in acht worden genomen om de
geurhinder tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
5 Indien een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het vierde lid wordt
vastgesteld, kan het bevoegd gezag besluiten dat door degene die de
inrichting drijft een rapport van een onderzoek naar de beschikbaarheid van
technische voorzieningen en gedragsregels wordt overgelegd waaruit blijkt
dat aan het eerste lid wordt voldaan.

Art. 2.3a Abm
• 4 In afwijking van het eerste lid is artikel 2.7a, eerste, tweede
en vierde lid, niet van toepassing op emissies van geur voor
zover in hoofdstuk 3, 4 en 5 eisen aan geurhinder zijn gesteld.

• Niet van toepassing
• Derhalve verzocht om maatwerkvoorschriften ogv art. 2.7a lid
4 Abm

Vervolg
• Bevoegd gezag initiatiefnemer verzocht om
onderzoek ogv lid 2 art. 2.7a
• Bedrijf levert niet of ondeugdelijk onderzoek
• Last onder dwangsom t.b.v. tijdig en
deugdelijk geuronderzoek
• Besluit maatwerkvoorschriften ogv
geuronderzoek
• Evt. bezwaar en beroep van partijen

Tot slot
• Vinden van de juiste voorschriften is soms een
flinke puzzel

• Artikel 3.9
• 1 Voor zover stookinstallaties onder de
werkingssfeer van deze paragraaf vallen, zijn de
artikelen 2.5, 2.7 en 2.8, derde tot en met
negende lid, niet van toepassing.
• 2 Onverminderd de emissie-eisen in deze
paragraaf kan het bevoegd gezag in het belang
van de bescherming van het milieu bij
maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de
emissies van een stookinstallatie.

