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1 AFVALSTOFFEN 
 
1.1. Mengen 
1.1.1. In aanvulling op voorschrift 6.1.1 van de bestaande vergunning mag voor de goede werking 

van de vergisting een koolstofbron worden geaccepteerd. Indien de koolstofbron van aard of 
herkomst wijzigt moet dit overeenkomstig voorschrift 6.1.6 van ons besluit van 8 augustus 
2005, met kenmerk MB/A3/2005001010,  worden gemeld. 

2 BODEM 
 
2.1. Doelvoorschriften 
2.1.1. Het bodemrisico moet door het treffen van doelmatige maatregelen en voorzieningen 

voldoen aan bodemrisicocategorie A zoals gedefinieerd in de NRB (overeenkomstig Barim) 
en STOWA. Indien bodemrisicocategorie A niet haalbaar blijkt, kan, volstaan worden met het 
voldoen aan bodemrisicocategorie A*.  

Toelichting: 
Er wordt aan dit voorschrift voldaan als alle maatregelen uit het bij de aanvraag 
gevoegde bodemrisicodocument is voldaan. 

 
2.2. Beheermaatregelen 
2.2.1. De bij de aanvraag gevoegde bodemrisicodocument moet actueel gehouden worden. 

Wijzigingen van de bodembeschermende maatregelen moeten aan het bevoegd gezag 
worden overgelegd. 

 
2.3. Risicobeperkend onderzoek (monitoring) 
2.3.1. Het bodemonderzoek “verkennend bodemonderzoek, nr. B02033.000167, Arcadis 2010” 

dient als referentieonderzoek, het zogenaamde “nulsituatie-onderzoek”voor de kwaliteit van 
de bodem van dat gedeelte van het terrein van de inrichting waar het onderzoek betrekking 
op heeft.. 

 
2.3.2. Uiterlijk 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden moet het 

monitoringssysteem, zoals beschreven in de bij deze vergunning behorende aanvraag, zijn 
gerealiseerd. Monitoring moet plaats vinden overeenkomstig het in de aanvraag beschreven 
monitoringprogramma. 

 
2.3.3. Indien de meetresultaten daar aanleiding toe geven kan het bevoegd gezag eisen dat het 

monitoringssysteem of het monitoringprogramma wordt aangepast. Binnen drie maanden na 
een schriftelijke aanwijzing moet het monitoringssysteem zijn gewijzigd respectievelijk moet 
monitoring plaatsvinden overeenkomstig de aanwijzing.  

3 OPSLAG 
3.1. Opslag verpakte gevaarlijke stoffen 
3.1.1. De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR categorieën zoals 

genoemd in de PGS 15 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en 
dient , voorzover niet anders geregeld in de hiernavolgende voorschriften, te voldoen aan 
het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 
3.2.4.4, 3.9.1, 3.21.1 en 3.23.1 van de richtlijn PGS 15. 

 
3.1.2. Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen 

overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze 
vergunning. 



 

 

 
3.1.3. Voor elke 200 m2 vloeroppervlakte van een opslagvoorziening, of een gedeelte hiervan, 

moet ten minste één draagbaar blustoestel aanwezig zijn met een vulling van ten minste 6 
kg of liter blusstof. Het blustoestel moet tegen weersinvloeden zijn beschermd. Het gekozen 
type blustoestel moet geschikt zijn om een beginnende brand van de opgeslagen stoffen te 
blussen. 

 
Inpandige opslagvoorziening 

3.1.4. De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.1.1, 3.2.1.2, 
3.2.1.3, 3.2.1.4, 3.2.1.5, 3.10.1, 3.10.2 en 3.16.1 van de richtlijn PGS 15. 

 
Uitpandige opslagvoorziening 

3.1.5. De opslagvoorziening dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.2.2.1, 3.2.2.2 
en 3.8.1 van de richtlijn PGS 15. 

 
Stellingen 

3.1.6. Stellingen in een opslagvoorziening moeten voldoen aan de voorschriften 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 
3.4.4 en 3.4.5 van de richtlijn PGS 15. 

 
Verpakking en etikettering 

3.1.7. De verpakking en etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen moeten voldoen aan de 
voorschriften 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15. 

 
Gebruik opslagvoorziening 

3.1.8. Het gebruik van verpakte gevaarlijke stoffen in opslagvoorzieningen moet voldoen aan de 
voorschriften 3.12.1, 3.13.1, 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4, 3.13.5, 3.14.1, 3.14.3, 3.15.1, 3.16.1, van 
de richtlijn PGS 15. 

 
3.2. Gasflessen 
3.2.1. De opslag van gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 3.1.1, 3.1.3, 

3.2.3.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.4.4, 3.21.1, 3.23.1, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 
6.2.9, 6.2.10, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.15 en 6.2.16 van de richtlijn PGS 15. 

 
3.2.2. Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle 

gasflessen van deze vergunning.  
 

Inpandige opslagvoorziening 
3.2.3. De opslagvoorziening voor gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 

3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.4 en 3.2.1.5 van de richtlijn PGS 15. 
 

Uitpandige opslagvoorziening 
3.2.4. De opslagvoorziening voor gasflessen dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 

3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.16.1 en 3.20.1 van de richtlijn PGS 15. 
 

Verpakking en etikettering 
3.2.5. De verpakking en etikettering van de gassen moeten voldoen aan de voorschriften 3.11.1, 

3.11.2, 3.11.3 en 3.11.4 van de richtlijn PGS 15.  
 

Gebruik opslagvoorziening 
3.2.6. Bij het gebruik van gasflessen in een opslagvoorziening moet voldaan worden aan 

voorschrift 3.16.1 van de richtlijn PGS 15. 
 



 

 

3.3. Opslag in stalen enkelwandige tank met leidingen en appendages 
3.3.1. De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.1.1, 4.1.2.1, 4.1.2.2, 4.1.3 

tot en met 4.1.6, 4.3.2 tot en met 4.3.5, 4.3.8 en 4.3.9, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.4 en 4.4.5, 4.4.7 en 
4.4.8, 4.5.2 tot en met 4.5.9 en 4.5.11 van de richtlijn PGS 30. 

 
3.4. Opslag in kunststof tank 
3.4.1. De opslag dient te voldoen aan het gestelde in de voorschriften 4.1.1, 4.1.2.5, 4.1.3, 4.1.5, 

4.2.4, 4.3.2 tot en met 4.3.5, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.5, 4.4.7, 4.4.8, 4.5.2 tot en met 
4.5.9, 4.5.11 van de richtlijn PGS 30. 
 

3.5. Aanvullende eisen voor inpandige opslag 
3.5.1. Op een tank die inpandig is gesitueerd zijn de voorschriften 4.8.1 tot en met 4.8.6 uit de 

richtlijn PGS 30 eveneens van toepassing. 

4 GELUID  
4.1.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) veroorzaakt door de in de inrichting 

aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte 
werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, alsmede door het transportverkeer 
binnen de grenzen van de inrichting mag, op de beoordelingpunten zoals genoemd in 
onderstaand schema, niet meer bedragen dan: 

 
LAr,LT. per periode in dB(A) Immissie-

punten* 
Omschrijving Dagperiode 

07.00-19.00 uur 
Avondperiode 

19.00-23.00 uur 
Nachtperiode 

23.00-07.00 uur 

1 Punt A, Nijstad 5 44 45 45 

2 Punt B, Nijstad 6 38 38 38 
4 Punt C, zijgevel Nijstad 9 37 40 40 

* de geografische ligging van de immissiepunten is weergegeven in figuur 1 van het 
“Akoestisch onderzoek vergisting RWZI Echten” van 28 september 2010.  

 
4.2. Maatregelen en voorzieningen 
4.2.1. In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren, die zijn voorzien van een doelmatige en 

in goede staat verkerende geluiddemper, in werking zijn. 
 
4.2.2. Om aan het gestelde in de in voorschrift 4.1.1 genoemde waarden te kunnen voldoen 

moeten de maatregelen, zoals vermeld in hoofdstuk 5.4.1, van het “Akoestisch onderzoek 
vergisting RWZI Echten” van 28 september 2010, worden uitgevoerd. 

 
4.3. Metingen en controle 
4.3.1. Bepaling/beoordeling en controle van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en 

rapportages van metingen en/of berekeningen dienen te geschieden volgens de 
“Handleiding meten en rekenen industrielawaai”, uitgave 1999.  

 
4.3.2. De beoordelingshoogte is voor de immissiepunten 1 en 4 voor de dagperiode 1.5 meter en 

voor de avond- en nachtperiode 5 meter.  
 
4.3.3. De beoordelingshoogte voor immissiepunt 2 is in alle periode’s 1.5 meter. 

5 GEUR  
5.1.1. Ten gevolge van de wijziging van de inrichting mag met inbegrip van het bestaande deel van 

de inrichting, ter plaatse van de aaneengesloten woonbebouwing, de uurgemiddelde 



 

 

geurconcentratie gedurende 98% van de tijd (98-percentiel) niet meer bedragen dan 3 
geureenheden per m3. 

 
5.1.2. Ten gevolge van de wijziging van de inrichting mag met inbegrip van het bestaande deel van 

de inrichting, ter plaatse van de verspreidt liggende woonbebouwing, de uurgemiddelde 
geurconcentratie gedurende 98% van de tijd (98-percentiel) niet meer bedragen dan 7 
geureenheden per m3. 

 
5.1.3. De geuremissie ten gevolge van de wijziging van de inrichting mag met inbegrip van het 

bestaande deel van de inrichting, niet meer bedragen dan 132 miljoen geureenheden per 
uur. 

 
5.1.4. Uiterlijk 1 januari 2013 mag de geuremissie ten gevolge van de wijziging van de inrichting 

met inbegrip van het bestaande deel van de inrichting, niet meer bedragen dan 70 miljoen 
geureenheden per uur. 

 
5.1.5. De aangevraagde wijziging van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en alle daarbij behorende 

onderdelen moeten zodanig worden gebruikt en onderhouden dat geen onnodige emissie 
van geur optreedt.  

 
5.1.6. Het geurverwijderingsrendement van een compost/lavafilter moet tenminste 90% bedragen. 
 
5.1.7. Ter waarborging van een voldoende werking van een compost/lavafilter moet een maand 

voor in gebruikname van de vergistingsinstallatie een programma voor controle en 
onderhoud zijn opgesteld. Het programma moet tenminste de volgende onderdelen 
bevatten: 
- een overzicht van de parameters die moeten worden gecontroleerd met zomogelijk de 

waarde die de parameter moet hebben voor optimaal functioneren (waaronder het 
vochtgehalte van het filter, en de drukval over het filter); 

- een overzicht van de onderdelen van het filter die moeten worden onderhouden en 
eventueel vervangen met daarbij de frequentie van onderhoud en/of eventuele 
vervanging (waaronder het filtermateriaal); 

- de frequentie van controle en onderhoud. 
 
5.1.8. De bevindingen van controles en uitgevoerd onderhoud moeten worden geregistreerd. De 

registratie moet binnen de inrichting worden bewaard. 
 
5.1.9. Tenminste tweemaal per jaar dient het geurverwijderingsrendement van een 

compost/lavafilter te worden bepaald door middel van een meting van de H2S-concentratie 
in de lucht die naar het filter wordt gevoerd en in de lucht na behandeling in het filter. 

6 LUCHT 
6.1.1. De jaargemiddelde concentratie H2S in het in de gasmotoren te verbranden biogas mag niet 

meer bedragen dan 250 ppm. 
 
6.1.2. De concentratie H2S in het in de gasmotoren te verbranden biogas moet maandelijks worden 

bepaald en geregistreerd. 
 
6.1.3. Biogas dat niet in de WKK of verwarmingsketel wordt verbrand moet in een fakkelinstallatie 

worden verbrand.  



 

 

7 ENERGIE  
 
7.1. Warmtekracht- en verwarmingsinstallatie 
7.1.1. Het jaargemiddelde rendement van een warmtekrachtinstallaties moet ten minste 65% 

bedragen, berekend volgens de formule: de som van het energetisch rendement van de 
opwekking van kracht plus tweederde deel van het energetisch rendement van de productie 
van nuttig aan te wenden warmte. 

 
7.1.2. Eén maal per jaar dient door middel van een berekening te worden aangetoond dat het 

rendement zoals bedoeld in voorgaand voorschrift wordt gehaald. 
 
7.1.3. Een warmtekrachtinstallatie moet zodanig in bedrijf worden gehouden dat de hoeveelheid 

warmte die nuttig gebruikt wordt zo hoog mogelijk is en de hoeveelheid warmte die 
ongebruikt aan de omgeving wordt afgegeven zo klein mogelijk is. Onder ongebruikte 
warmte wordt mede verstaan de warmte die door de noodkoeler wordt afgegeven. 

 
7.1.4. De te plaatsen verwarmingsketel moet zijn voorzien van rookgascondensatie. 
 
7.2. Registratie en onderzoek 
7.2.1. Teneinde inzicht te houden in de energiehuishouding en de rendementen van de installaties 

om daarmee het rendement van de installaties te optimaliseren moet per kalendermaand 
worden geregistreerd: 
a. de hoeveelheid vergist materiaal en de aard daarvan; 
b. de hoeveelheid geproduceerde energie (gas, elektriciteit, warmte); 
c. de hoeveelheid verbruikte energie; 
d. de hoeveelheid nuttig toegepaste energie(in- en extern); 
e. de hoeveelheid niet nuttig toegepaste energie(incl. noodkoeler). 

 
7.2.2. Teneinde het nuttig toepassen van de in de WKK en verwarmingsketel opgewekte warmte te 

optimaliseren moet uiterlijk 12 maanden nadat de slibvergisting met WKK en 
verwarmingsketel in werking is gebracht een energiescan worden uitgevoerd. 

 
7.2.3. Uiterlijk 3 maanden na het uitvoeren van de energiescan moeten de resultaten aan het 

bevoegd gezag worden gerapporteerd. De rapportage moet tenminste de volgende 
gegevens bevatten: 
-  korte beschrijving van de gerealiseerde installatie; 
-  beschrijving van de energiehuishouding, dat wil zeggen een overzicht van de 

energiebalans van de vergistingsinstallatie inclusief WKK, verwarmingsketel, 
anammoxreactor, gekoppelde gebouwverwarming, verwarmd effluent en koeler; 

-  een overzicht van mogelijk extra warmtetoepassingen. 

8 EXTERNE VEILIGHEID 
8.1. Gasdetectiesysteem 
8.1.1. Op plaatsen waar biogas en zwavelwaterstof vrij kan komen moet een continu werkend 

gasdetectiesysteem aanwezig zijn. 
 
8.2. Voorzieningen 
8.2.1. In ontluchtingsleidingen die zijn geplaatst op tanks en procesapparatuur waarin explosieve 

damp-luchtmengels kunnen voorkomen moet een vlamkering of een gelijkwaardige 
voorziening zijn aangebracht. De ontluchtingsleidingen moeten op een veilige en geschikte  



 

 

plaats ten opzichte van ontstekingsbronnen in de buitenlucht en mogelijke verblijfplaatsen 
voor personen uitmonden. 

 
8.2.2. Bij veiligheidsvoorzieningen die rechtstreeks naar de atmosfeer afblazen, moeten 

voorzieningen zijn aangebracht om de goede en veilige werking bij het afblazen te 
garanderen, zoals vlamterugslagbeveiliging, aarding, verwarming of voorzieningen om lucht 
bij te mengen in de uitlaat. Voorts moeten geen (potentiële) ontstekingsbronnen in de 
omgeving van het afblaaspunt aanwezig zijn. 

 
8.2.3. De inspectie en het onderhoud van de bliksemafleider- en van de aardingsinstallaties 

moeten geschieden overeenkomstig NEN-EN-IEC 62305. 
 
8.2.4. Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuningen die zich aan een 

terreingedeelte bevinden waar gemotoriseerd verkeer kan plaatsvinden, moeten afdoende  
tegen aanrijding zijn  beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.  

 
8.3. Fakkelinstallatie 
8.3.1. Continu vrijkomende procesgassen moeten zoveel mogelijk als brandstof worden gebruikt 

en mogen slechts in uitzonderlijke gevallen naar een fakkel afgevoerd. 
 
8.3.2. De vergunninghouder moet zorgen voor een betrouwbare bedrijfsvoering, zodat er bij de 

verbranding in de fakkelinstallatie geen roet- of geurvorming optreedt. 
 
8.3.3. De fakkelinstallatie bevat ten minste een beveiliging die voorkomt dat vlamterugslag in het 

leidingsysteem kan optreden, terwijl een vrije doorstroming van de fakkelgassen onder alle 
omstandigheden blijft gewaarborgd. 

 
8.3.4. Met betrekking tot het affakkelen moet een logboek worden bijgehouden, waarin ten minste 

de volgende gegevens worden geregistreerd: 
-  datum, begin- en eindtijd van het affakkelen; 
-  aard en oorzaak van het affakkelen; 
-  gemeten dan wel berekende hoeveelheid afgefakkeld gas. 

 
8.3.5. De registratie moet binnen de inrichting aanwezig zijn en moet op verzoek aan controlerende 

ambtenaren van het bevoegd gezag worden getoond. 

9 PROEFNEMINGEN 
9.1.1. Vergunninghouder mag, bij wijze van proefneming, een andere techniek en/of product 

toepassen dan waarvoor vergunning is verleend, mits hiervoor voorafgaand aan de 
proefneming, schriftelijke toestemming is verkregen van het bevoegd gezag. Ter verkrijging 
van deze toestemming dienen de volgende gegevens voorafgaand aan de proefneming 
schriftelijk te worden verstrekt aan het bevoegd gezag: 
a. een technische beschrijving en/of specificatie van de innovatieve techniek met 

vermelding van de capaciteit; 
b. het doel en de functie van de innovatieve techniek; 
c. een opgave van de wijzigingen in de bedrijfsvoering, milieubelasting en -risico's als 

gevolg van de invoering van de innovatieve techniek; 
d. een opgave van de geplande aanvangsdatum, alsmede van de duur van de proef; 
e. de aard, hoeveelheid en fysisch/chemische specificaties van de te behandelen 

(gevaarlijke) afvalstoffen tijdens de proefneming; 
f. de verwachte massabalans waarin aandacht voor de emissies naar de verschillende 

milieucompartimenten, energieverbruik en restfractie; 



 

 

g. de verwachte bestemming van de restfractie, met vermelding van de verwachte 
fysisch/chemisch/toxicologische specificaties en eventuele hergebruikmogelijkheden; 

h. een opgave van de eventueel te verwachten aanpassingen in de acceptatiecriteria 
en/of acceptatieprocedure als gevolg van de invoering van de techniek en/of product; 

i. de wijze waarop bij de uitvoering van de test door middel van metingen en registraties 
de procesvoering en de emissies worden gecontroleerd en beheerst; 

j. schriftelijke stukken van het betreffende bevoegde gezag, waaruit blijkt dat de 
proefneming op grond van de Waterwet is gelegaliseerd; 

k. de wijze waarop de resultaten van de proefneming worden gerapporteerd. 
 
9.1.2. Het bevoegd gezag kan naar aanleiding van een onderzoeksopzet zoals bedoeld in de 

voorschrift 9.1.1 toestemming onthouden dan wel nadere eisen stellen aan de proefneming. 
Deze nadere eisen kunnen een beperking van duur of een beperking van de bij de 
proefnemingen te verwerken en te verwijderen hoeveelheid materiaal betekenen. Tevens 
kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen aan de milieuhygiënische randvoorwaarden van 
de proefnemingen. 

 
9.1.3. Vergunninghouder mag niet eerder aanvangen met een proefneming als bedoeld in de 

voorschrift 9.1.1 dan nadat de schriftelijke toestemming is ontvangen. 
 
9.1.4. De resultaten van het onderzoek moeten binnen twee maanden na beëindiging van de 

proefneming aan het bevoegd gezag worden overgelegd. Indien de proefneming voor 
vergunninghouder aanleiding geeft tot wijziging van de bedrijfsvoering dan dient 
vergunninghouder tevens te rapporteren over de te nemen acties. 
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BIJLAGE 1 : BEGRIPPEN 

** VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...: 

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, 
NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de 
vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of 
correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en 
installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of 
installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het 
voorschrift anders is bepaald. 

 

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte 
benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en 
afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen 
en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities. 

 

BESTELADRESSEN: 

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties: 

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij: 
SDU Service, afdeling Verkoop 
Postbus 20014 
2500 EA DEN HAAG 
telefoon (070) 378 98 80 
telefax (070) 378 97 83 

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl 

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij: 
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop 
Postbus 5059 
2600 GB DELFT 
telefoon (015) 269 03 91 
telefax (015) 269 02 71 
www.nen.nl 

- BRL-richtlijnen bij: 
KIWA Certificatie en Keuringen 
Postbus 70 
2280 AB RIJSWIJK 
telefoon (070) 414 44 00 
telefax (070) 414 44 20 

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving. www.infomil.nl 

 

AFVALWATER: 

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is 
zich te ontdoen, of moet ontdoen. 

 



 

 

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT): 

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende 
technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan 
veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en 
baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de 
inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs 
in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het 
ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van 
bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld. 

 

BODEM: 

Het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige bestanddelen en 
organismen. 

 

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL: 

Handeling in de vorm van controle of onderhoud van een voorziening of proces, om de kans op 
emissies of immissies te reduceren (overeenkomstig Barim). 

 

BODEMRISICO(CATEGORIE): 

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige 
activiteit. 

 

BODEMRISICOCATEGORIE A: 

Verwaarloosbaar bodemrisico. 

 

BODEMRISICODOCUMENT: 

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per 
bodembedreigende activiteit de (eind-) emissiescore en de bijbehorende bodemrisicocategorie, 
overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 
bedrijfsmatige activiteiten, bepaald. 

 

BREF: 

Referentiedocument waarin over een onderwerp o.a. de beste beschikbare technieken zijn 
beschreven. 

 

IPO: 

Interprovinciaal Overleg. Koepelorganisatie van de twaalf provincies. 

 

IPPC-RICHTLIJN: 

Richtlijn 96/61/EG, de Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control. 

 

NEN-EN: 

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het Nederlands 
Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard.  

 



 

 

NEN-EN-IEC 62305-SERIE: 

Bliksembeveiliging. 

 

NRB: 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum 
Milieuvergunningen (InfoMil). 

 

PGS: 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte 
richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad 
gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS 
richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

 

POTENTIEEL BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT: 

Elke activiteit die een risico van verontreiniging van de bodem met zich meebrengt, als gevolg van de 
aard van die activiteit en als gevolg van de fysische en chemische eigenschappen van de stoffen 
waarmee de activiteit wordt uitgevoerd. Bij het vaststellen of een activiteit potentieel bodembedreigend 
is worden eventuele maatregelen en voorzieningen die zijn getroffen om het risico van die activiteit uit 
te sluiten buiten beschouwing gelaten. 

 

RIOLERING: 

Bedrijfsriolering of openbare riolering. 

 

RISICO: 

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen. 

 

STOWA: 

Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer: De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer is een 
kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. 


