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INLEIDING

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt het huidige begrip ‘inrichting’ en wordt het begrip 
milieubelastende activiteit geïntroduceerd. Middels deze wegwijzer willen we de bedrijven en overheden 
in haven- en industriegebieden helpen bij het vinden van hun weg in het nieuwe vergunningsproces. In 
deze wegwijzer vindt u aan de hand van een aantal voorbeeldcasussen antwoord op vragen als: 
wanneer zijn milieubelastende activiteiten vergunningplichtig, wanneer moeten hieraan functioneel 
ondersteunende activiteiten ook in de vergunning meegenomen worden en van welke begrenzing kan bij 
de aanvraag uitgegaan worden. 

Hierbij wordt opgemerkt dat er in het omgevingsplan van de gemeente, de omgevingsverordening van 
de provincie en/of de waterschapsverordening van het waterschap aanvullende regels kunnen zijn 
opgenomen die in het vergunningsproces meegenomen moeten worden. Zo moet een aantal milieu-
onderwerpen op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) in het omgevingsplan worden 
geregeld: geluid, externe veiligheid en trillingen. Deze regels zijn niet in de onderhavige wegwijzer 
meegenomen. Uiteraard moet de milieubelastende activiteit ook altijd voldoen aan de algemene regels 
die kunnen zijn gesteld in het omgevingsplan, de omgevingsverordening of de waterschapsverordening. 

Daarnaast geldt voor alle activiteiten de zogenaamde specifieke zorgplicht op grond van het Besluit 
activiteiten leefomgeving (Bal). Dit houdt in dat iedereen die een milieubelastende activiteit of een 
lozingsactiviteit op het oppervlaktewater of op een zuiveringsinstallatie verricht en weet of redelijkerwijs 
kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de veiligheid, gezondheid of het 
milieu de plicht heeft om er voor te zorgen dat deze gevolgen worden voorkomen, zoveel mogelijk 
worden beperkt of ongedaan worden gemaakt, of de activiteit niet wordt uitgevoerd als dit redelijkerwijs 
kan worden gevraagd. Ook kunnen maatwerkvoorschriften opgelegd worden.

Verder attenderen we u op de website ‘Aan de slag met de Omgevingswet’, waarin de regels voor 
diverse activiteiten die de fysieke leefomgeving beïnvloeden, zijn weergegeven.

Ligplaats voor de kade Terrein van het bedrijf Buiten 
de poort

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/
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TE DOORLOPEN STAPPEN

In het Bal worden in hoofdstuk 3 milieubelastende activiteiten aangewezen waarvoor rijksregels gelden. 
Van deze activiteiten is vervolgens aangegeven of functioneel ondersteunende activiteiten ook 
onderdeel zijn van de milieubelastende activiteiten, welk deel van de milieubelastende activiteit 
vergunningplichtig is en welke algemene regels van toepassing zijn. 

De aanwijzing van de milieubelastende activiteit is in iedere paragraaf vrijwel steeds op dezelfde wijze 
opgebouwd in de volgende drie stappen:

1. Wat is de aangewezen kernactiviteit? In het eerste lid van een artikel is bepaald wat de 
kernactiviteit is. Alle onderdelen bij het uitvoeren van de kernactiviteit, zoals activiteiten die 
daaraan voorafgaan of daarop volgen, maken deel uit van de kernactiviteit. Bijvoorbeeld: de 
kernactiviteit betreft ‘het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen in een opslagtank groter dan 
250 liter’. Hier horen ook activiteiten zoals het vullen, het overslaan en laden en lossen van deze 
stoffen bij.  
Een aantal kernactiviteiten is aangewezen als “het exploiteren van een installatie voor” een 
activiteit. Deze aanwijzing gaat terug op het Europese installatiebegrip van de Richtlijn industriële 
emissies (Rie). De relevante elementen uit het begrip installatie zoals bedoeld in de Rie zijn ook 
onder het Bal van toepassing.

2. Zijn er uitzonderingen van toepassing?  
Een uitzondering wordt als volgt geformuleerd: “Onder de aanwijzing valt niet (...)”.

3. Hoe moet worden omgegaan met functioneel ondersteunende activiteiten? In het tweede lid 
van een artikel is in de meeste gevallen aangegeven dat functioneel ondersteunende activiteiten 
die op dezelfde locatie worden verricht onderdeel zijn van de milieubelastende activiteit. Het gaat 
om andere activiteiten die de uitvoering van de kernactiviteit in brede zin functioneel ondersteunen. 
De functioneel ondersteunende activiteiten zouden er zonder de kernactiviteit niet zijn, zoals 
bijvoorbeeld een kantoorgebouw met kantine of bij het bedrijf behorende parkeerplaatsen. Een 
functioneel ondersteunende activiteit die niet op dezelfde locatie wordt verricht, is geen onderdeel 
van de milieubelastende activiteit. Bijvoorbeeld: het kantoor bij een scheepswerf is geen 
onderdeel van de milieubelastende activiteit als het kantoor zich in een andere plaats bevindt. 
De bepalingen in Hoofdstuk 2 van het Bal zijn van toepassing op de hele milieubelastende 
activiteit. De specifieke zorgplicht en de bepaling over ongewone voorvallen hebben dan dus ook 
betrekking op de functioneel ondersteunende activiteiten die onderdeel uitmaken van de 
milieubelastende activiteit. 
Het Bal wijst in Hoofdstuk 3 specifiek aan welk deel van de milieubelastende activiteit 
vergunningplichtig is. Hierdoor kan het in deze gevallen zo zijn dat de functioneel ondersteunende 
activiteiten niet vergunningplichtig zijn. 

Kijkend naar de kernactiviteit wordt onderscheid gemaakt in (1) complexe bedrijven, (2) activiteiten 
behorend bij een specifieke bedrijfstak en (3) activiteiten die bedrijfstakken overstijgen. In onderstaand 
schema zijn deze categorieën kort weergegeven. 

https://www.omgevingswetportaal.nl/binaries/omgevingswetportaal/documenten/publicaties/2019/12/19/besluit-activiteiten-leefomgeving-bal-geconsolideerde-versie/Bal+-+geconsolideerde+versie.pdf
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1. BETREFT DE ACTIVITEIT EEN ‘COMPLEX BEDRIJF’?

Er zijn in Nederland circa 1500 complexe bedrijven, waarvan er zo’n 400 onder de Seveso-richtlijn 
vallen (in het huidige recht onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015). Daarnaast zijn er complexe 
bedrijven die onder het bereik van de richtlijn industriële emissies vallen of vanwege hun milieugevolgen 
als complex bedrijf zijn aangemerkt. De volgende bedrijven vallen op grond van het Bal (samengevat) 
onder de definitie van complex bedrijf:

• Seveso-inrichting (art. 3.50 t/m 3.53);
• Grootschalige energieopwekking (art. 3.54 t/m 3.56);
• Raffinaderij (art. 3.57 t/m 3.59);
• Maken van cokes (art. 3.60 t/m 3.62);
• Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen (art. 3.63 t/m 3.65);
• Het exploiteren van een ippc-installatie in de basismetaal (art. 3.66 t/m 3.68);
• Het exploiteren van een ippc-installatie in de minerale industrie (art. 3.69 t/m 3.71);
• Het exploiteren van een ippc-installatie in de basischemie (art. 3.72 t/m 3.74);
• Het exploiteren van een ippc-installatie in de papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie 
 (art. 3.75 t/m 3.77);
• Het exploiteren van een ippc-installatie ten behoeve van afvalbeheer (art. 3.78 t/m 3.80);
• Het exploiteren van een ippc-installatie voor de verwerking van kadavers of dierlijk afval 
 (art.3.81 t/m 3.83);
• Het exploiteren van een ippc-installatie voor een stortplaats of winningsafvalvoorziening 
 (art. 3.84 t/m 3.86);
• Het verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie (art. 3.87 t/m 3.89);
• Het exploiteren van een milieubelastende installatie voor grootschalige mestverwerking 
 (art. 3.90 t/m 3.92).

Bij complexe bedrijven moeten in de vergunning alle activiteiten op de locatie worden meegenomen, 
net zoals bij het begrip ‘inrichting’ in de zin van de Wet milieubeheer1. De provincie is bevoegd gezag 
voor complexe bedrijven.

1 Met uitzondering van de organisatorische binding: deze bestaat niet meer onder de Omgevingswet

 

2. ALS DE ACTIVITEIT GEEN ‘COMPLEX BEDRIJF’ IS: 
 ONDER WELKE BEDRIJFSTAK VALT DAN DE BETREFFENDE ACTIVITEIT?

In paragraaf 3.4.1 t/m 3.11.6 van het Bal zijn per bedrijfstak de milieubelastende activiteiten 
aangewezen. Dit zijn activiteiten die veelal locatiegebonden zijn en waarbij over het algemeen 
meerdere samenhangende activiteiten worden uitgevoerd, die nadelige gevolgen voor het milieu 
kunnen hebben. Per paragraaf is vermeld welk deel van de milieubelastende activiteiten 
vergunningplichtig zijn en welke algemene regels gelden. In veel gevallen bevat de vergunningplicht 
voor deze milieubelastende activiteiten niet de functioneel ondersteunende activiteiten. 
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3. BETREFT DE ACTIVITEIT EEN BEDRIJFSTAK OVERSTIJGENDE ACTIVITEIT?

Bedrijfstak overstijgende activiteiten zijn milieubelastende activiteiten die worden uitgevoerd als 
onderdeel van bedrijven. Het gaat onder meer om technische installaties, zoals opslagtanks of 
koelinstallaties, die nadelige gevolgen voor de omgeving kunnen hebben. Voor deze activiteiten 
zijn in het Bal eisen uitgewerkt die de nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving beperken. 

De volgende bedrijfstak overstijgende activiteiten komen in haven- en industriegebieden regelmatig voor:
• Het exploiteren van een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 
 meer dan 100 kW (art. 3.4 t/m 3.6);
• Het exploiteren van een natte koeltoren (art. 3.7 en 3.8);
• Het omzetten van elektrische energie in elektromagnetische stralingsenergie met een elektrisch 
 vermogen groter dan 4 kW (art. 3.0 en 3.10);
• Het opwekken van elektriciteit met een windturbine met een rotordiameter van meer dan 2 m 
 (art. 3.11, 3.13 en 3.14);
• Het exploiteren van een koelinstallatie (art. 3.15 t/m 3.17);
• Het opslaan van gassen in een opslagtank (art. 3.21 t/m 3.23);
• Het opslaan van vloeistoffen in een opslagtank of tankcontainer (art. 3.24 t/m 3.26);
• Het opslaan van gevaarlijke stoffen in een verpakking (art. 3.27 t/m 3.29);
• Het opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor 
 theatergebruik (art. 3.30 t/m 3.32)
• Het opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik (art. 3.33 t/m 3.35);
• Het opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand 
 aan inzameling of afgifte (art. 3.39 t/m 3.40a);
• Het op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten 
 stortplaatsen (art. 3.40b en 3.40c);
• Het verbranden van afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie (art. 3.40d t/m 3.40f);
• Het exploiteren van een zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater 
 (art. 3.41 t/m 3.43);
• Het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van het oppervlak met oplosmiddelen 
 (art. 3.44 t/m 3.46);
• Het afvangen van kooldioxide voor ondergrondse opslag (art. 3.47 en 3.48);
• Het saneren van de bodem (art. 3.48h en 3.48i);
• Het opslaan, zeven, mechanisch ontwateren en samenvoegen van zonder bewerking herbruikbare
 grond of baggerspecie (art. 3.48j t/m 3.48l);
• Het toepassen van grond of baggerspecie (art. 3.48o t/m 3.48q).

Ook hier is per paragraaf te vinden of er sprake is van een vergunningplicht en wat de omvang daarvan is. 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/
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Op een locatie zijn gevaarlijke stoffen aanwezig in één of meer Seveso-installaties. Hierop is §3.3.1 
van het Bal van toepassing. De tankopslag activiteiten van natte bulk-terminals in de Rotterdamse 
haven vallen, gezien de hoeveelheden, vrijwel altijd in deze categorie. Bedrijven waar gevaarlijke 
stoffen alleen voor korte tijd worden opgeslagen als onderdeel van het transport vallen niet onder de 
werking van de regels voor Seveso-inrichtingen. Dit betreft bijvoorbeeld containerterminals.

Uit de brede definitie van het begrip Seveso-inrichting volgt dat alle activiteiten op de locatie 
worden meegenomen. Ook de bedrijfstak overstijgende activiteiten horen daarbij.

V O O R B E E L D 

COMPLEX BEDRIJF:
DE SEVESO-INRICHTING
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LADEN EN LOSSEN

OPSLAG GOEDEREN IN OPSLAGTANKS

IPPC-INSTALLATIE

BEDRIJFSTAK OVERSTIJGENDE ACTIVITEIT

OVERIGE ACTIVITEITEN

Schematisch maken de volgende activiteiten onderdeel uit van de vergunningaanvraag:

In de vergunningaanvraag worden meegenomen:

• de aanwezigheid en laad/los-activiteiten van het afgemeerde schip aan de kade;

• de activiteiten in de Seveso- en/of IPPC-installatie en/of opslag in tanks incl. de hieraan verbonden 
infrastructuur en activiteiten op de locatie;

• alle activiteiten op de locatie incl. de laad/los-activiteiten van vrachtwagens/wagons.

Het transport van goederen en personen buiten de locatie van de milieubelastende activiteit maakt geen 
onderdeel uit van de oogmerken van de milieubelastende activiteit van het Bal en wordt niet meegenomen 
in de vergunningaanvraag. De milieueffecten van het transport buiten de locatie van de milieubelastende 
activiteit kunnen worden geregeld in het omgevingsplan.
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De volgende artikelen zijn van toepassing op deze activiteit:

§ 3.3.1 Seveso-inrichting  

Artikel 3.50 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.  Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het exploiteren van een Seveso-inrichting. 

2.  Onder de aanwijzing vallen niet:

  a. milieubelastende activiteiten door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgsmacht op militaire terreinen of  
 terreinen met een militair object als bedoeld in artikel 5.150, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving;

  b. het buiten een Seveso-inrichting voor het vervoer van stoffen of goederen opslaan van gevaarlijke  stoffen, als bedoeld in  
 artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende  
 ontvanger;

  c. het buiten een Seveso-inrichting exploiteren van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen, bedoeld in artikel 3, tiende lid, van  
 de Seveso-richtlijn, met de voorzieningen die daarbij horen;

  d. het opsporen en winnen van delfstoffen;

  e. het ondergronds opslaan van gas in de Noordzee; en

  f. het storten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen op een stortplaats, met inbegrip van het ondergronds opslaan  
 van afvalstoffen, met uitzondering van:

1°. chemische en thermische verwerkingsactiviteiten en opslag die daarmee samenhangt, waarbij gevaarlijke stoffen als             
 bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn, zijn betrokken; en

2°. operationele voorzieningen voor het zich ontdoen van residuen die gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3, tiende  
 lid, van de Seveso-richtlijn, bevatten.

Artikel 3.51 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende 
activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.50.

2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een 
oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig 
van de milieubelastende activiteit, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.52 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.50, wordt voldaan aan de regels over:

a. een Seveso-inrichting, bedoeld in paragraaf 4.2; en

b. een benzineterminal, bedoeld in paragraaf 4.105.

En de artikelen uit afdeling 3.2 van het Bal (artikel 3.4 t/m 3.48) die horen bij de bedrijfstak overstijgende activiteiten die op de locatie 
worden verricht.
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Op een terminal worden ertsen aangevoerd, opgeslagen en vervolgens afgevoerd, over water door 
zee- en binnenvaartschepen en in beperkte mate over land via het spoor of de weg. Het bedrijf valt 
onder de bedrijfstak ‘opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal’ (§3.8.6). De opslag 
van ertsen is als vergunningplichtige milieubelastende activiteit aangewezen in artikel 3.286. In dit 
voorbeeld is verondersteld dat zich geen bedrijfstak overstijgende activiteiten op de locatie bevinden. 

Schematisch maken de volgende activiteiten onderdeel uit van de vergunningaanvraag:

OPSLAG VAN ERTSEN

LADEN EN LOSSEN

TRANSPORT OP DE LOCATIE

WERKPLAATS TBV ONDERHOUD

KANTOOR MET KANTINE
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In de vergunningaanvraag worden meegenomen:

• de aanwezigheid en laad/los-activiteiten van het afgemeerde schip aan de kade;

• de opslag van de ertsen en de handelingen die daarmee samenhangen;

• de transportactiviteiten op de locatie incl. de laad/los-activiteiten van vrachtwagens/wagons. 

Het transport van goederen en personen buiten de locatie van de milieubelastende activiteit maakt geen 
onderdeel uit van de oogmerken van de milieubelastende activiteit van het Bal en wordt niet meegenomen 
in de vergunningaanvraag. De milieueffecten van het transport buiten de locatie van de milieubelastende 
activiteit kunnen worden geregeld in het omgevingsplan.

V O O R B E E L D 

TERMINAL DIE ERTSEN
OP- EN OVERSLAAT
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De volgende artikelen zijn van toepassing op deze activiteit:

§ 3.8.6 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal

Artikel 3.285 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.  Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor het vervoer van stoffen of goederen:

  a. opslaan van stoffen of goederen;

  b. onderhouden, repareren en schoonmaken van gemotoriseerde voertuigen of werktuigen; en

  c. opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c. 

2.  De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat opslaan,  
 onderhouden, repareren, schoonmaken of opstellen functioneel ondersteunen. 

3.  Onder de aanwijzing vallen niet: 

  a. een parkeerterrein dat deel uitmaakt van een openbare weg of weggedeelte of een parkeerterrein dat openstaat voor  
 openbaar verkeer; en 

  b. de activiteit, bedoeld in het eerste lid, onder a, als deze alleen bestaat uit het voor handelsdoeleinden of voor vervoer  
 opslaan van chemicaliën of brandstoffen in opslagtanks, bedoeld in paragraaf 3.8.2.

Artikel 3.286 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1.  Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende   
 activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten,  bedoeld in artikel 3.285, voor zover het gaat om:

  a. het opslaan van steenkool, ertsen of derivaten van ertsen;

  b. het voor meer dan 24 uur opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in  
 artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c;

  c. het opstellen van meer dan drie voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel  
 3.27, eerste lid, onder a, b of c;

  d. het begassen of ontgassen van containers;

  e.xhet tanken van voertuigen of werktuigen met LNG;

  f. het tanken van voertuigen of werktuigen met waterstof;

  g. het onverpakt in bulk opslaan van meer dan 1 kg vaste gevaarlijke stoffen van:

 1°. ADR-klasse 4.1, 4.2 of 4.3;

 2°. ADR-klasse 5.1;

 3°. ADR-klasse 6.1;

 4°. ADR-klasse 6.2;

 5°. ADR-klasse 8; of

 6°. ADR-klasse 9, die het aquatisch milieu verontreinigen;

  h. het opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, in container;

  i. het opslaan van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voor korte tijd en in afwachting van   
 aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger;

  j. het opslaan van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1 door een ander dan de Nederlandse of een bondgenootschappelijke  
 krijgsmacht voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger; of

  k. het buiten een Seveso-inrichting opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso- 
 richtlijn, in een hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1 of deel 2, bij de Seveso-  
 richtlijn, met inachtneming van de aantekeningen bij die bijlage, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer  
 naar een vooraf bekende ontvanger.

2.  Het verbod geldt ook voor andere milieubelastende activiteiten met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste  
 lid, onder a, b of c, die worden verricht:

  a. op dezelfde locatie als de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met k; of

  b. op dezelfde locatie een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 3.16, 3.22, 3.25, 3.28, 3.31, 3.34 of 3.37.

3.  Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een  
 oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig  
 van de milieubelastende activiteiten, bedoeld in het eerste tot en met derde lid.
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Artikel 3.287 (algemene regels)

1.  Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.285, wordt voldaan aan de regels over:

  a. het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen of  
 werktuigen, bedoeld in paragraaf 4.22;

  b. het tanken en opslaan van LPG, bedoeld in paragraaf 4.35;

  c. het tanken en opslaan van LNG, bedoeld in paragraaf 4.36;

  d. het tanken van CNG, bedoeld in paragraaf 4.37;

  e. het tanken en opslaan van waterstof, bedoeld in paragraaf 4.38;

  f. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39;

  g. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.40;

  h. een wasstraat of wasplaats, bedoeld in paragraaf 4.44;

  i. het opslaan van autowrakken, bedoeld in paragraaf 4.48;

  j. het opslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.104;

  k. het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.106; en

  l. het laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigen, bedoeld in paragraaf 4.107.

2.  Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.285, wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van   
 koelwater, bedoeld in paragraaf 4.110, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

3.  Ook wordt voldaan aan de regels over energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van  
 de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.286.

Wat zijn de functioneel ondersteunende activiteiten op deze locatie:

Welke milieubelastende activiteiten maken geen onderdeel uit van de kernactiviteit ‘het opslaan van 
steenkool, ertsen of derivaten van ertsen’ en worden op dezelfde locatie verricht? Dit betreft bijvoorbeeld:

 • De activiteiten in het kantoorgebouw met een kantine of in de werkplaats voor onderhoud van  
    het equipment;

 • De brandstofvoorziening voor eigen equipment;

 • Een parkeerterrein.

 
Deze activiteiten zouden niet op deze locatie aanwezig zijn wanneer de kernactiviteit niet plaats zou vinden. 
De functioneel ondersteunende activiteiten zijn echter niet aangewezen als onderdeel van de vergunningplicht 
voor de opslag van ertsen en hoeven dus ook niet in de vergunningaanvraag meegenomen te worden. 
Voor een aantal van deze activiteiten geldt wel een meldingsplicht in het kader van het Bal.
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Op een terminal wordt biomassa en/of agri-producten aangevoerd, opgeslagen en vervolgens 
afgevoerd, over water door zee- en binnenvaartschepen en over land via het spoor of de weg. 
Het bedrijf valt onder de bedrijfstak ‘opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal’ 
(§3.8.6). De opslag van biomassa en agri-producten is niet als vergunningplichtige milieubelastende 
activiteit aangewezen in artikel 3.286. Het bedrijf moet daarom voldoen aan de algemene regels, 
waarvan in ieder geval de algemene regels in §4.104 en §4.107.

In dit voorbeeld is verondersteld dat geen bedrijfstak-overstijgende activiteiten op de locatie 
plaatsvinden. 

V O O R B E E L D 

TERMINAL DIE AGRIBULK
OP- EN OVERSLAAT
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OPSLAG VAN BIOMASSA 
OF AGRI-PRODUCTEN

LADEN EN LOSSEN

ONDERHOUD EQUIPMENT

TRANSPORT OP DE LOCATIE

Schematisch vinden de volgende activiteiten op de locatie plaats:

Er hoeft geen vergunning aangevraagd te worden. Er zal wel een melding moeten worden ingediend op 
grond van de algemene regels.

De volgende artikelen zijn van toepassing op deze activiteit:

§ 3.8.6 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal 

Artikel 3.285 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.  Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor het vervoer van stoffen of goederen:

  a. opslaan van stoffen of goederen;

  b. onderhouden, repareren en schoonmaken van gemotoriseerde voertuigen of werktuigen; en

  c. opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c. 

2.  De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat opslaan,  
 onderhouden, repareren, schoonmaken of opstellen functioneel ondersteunen. 

3.  Onder de aanwijzing vallen niet: 

  a. een parkeerterrein dat deel uitmaakt van een openbare weg of weggedeelte of een parkeerterrein dat openstaat voor  
 openbaar verkeer; en 

  b. de activiteit, bedoeld in het eerste lid, onder a, als deze alleen bestaat uit het voor handelsdoeleinden of voor vervoer  
 opslaan van chemicaliën of brandstoffen in opslagtanks, bedoeld in paragraaf 3.8.2.

Artikel 3.286 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

 1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder  omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te  
 verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.285, voor zover het gaat om:
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 a. het opslaan van steenkool, ertsen of derivaten van ertsen;

 b. het voor meer dan 24 uur opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel  
 3.27, eerste lid, onder a, b of c;

 c. het opstellen van meer dan drie voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27,  
 eerste lid, onder a, b of c;

 d. het begassen of ontgassen van containers;

 e. het tanken van voertuigen of werktuigen met LNG;

 f. het tanken van voertuigen of werktuigen met waterstof;

 g. het onverpakt in bulk opslaan van meer dan 1 kg vaste gevaarlijke stoffen van:

1°. ADR-klasse 4.1, 4.2 of 4.3;

2°. ADR-klasse 5.1;

3°. ADR-klasse 6.1;

4°. ADR-klasse 6.2;

5°. ADR-klasse 8; of

6°. ADR-klasse 9, die het aquatisch milieu verontreinigen;

 h. het opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, in container;

 i. het opslaan van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voor korte tijd en in afwachting van aansluitend  
 vervoer naar een vooraf bekende ontvanger;

 j. het opslaan van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1 door een ander dan de Nederlandse of een bondgenootschappelijke  
 krijgsmacht voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger; of

 k. het buiten een Seveso-inrichting opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn,  in een  
 hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1 of deel 2, bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming van  
 de aantekeningen bij die bijlage, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger.

2.  Het verbod geldt ook voor andere milieubelastende activiteiten met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid,  
 onder a, b of c, die worden verricht:

 a. op dezelfde locatie als de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met k; of

 b. op dezelfde locatie een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 3.16, 3.22, 3.25, 3.28, 3.31, 3.34 of 3.37.

3.  Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een  
 oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van  
 de milieubelastende activiteiten, bedoeld in het eerste tot en met derde lid.

Artikel 3.287 (algemene regels)

1.  Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.285, wordt voldaan aan de regels over:

 a. het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen of   
 werktuigen, bedoeld in paragraaf 4.22;

 b. het tanken en opslaan van LPG, bedoeld in paragraaf 4.35;

 c. het tanken en opslaan van LNG, bedoeld in paragraaf 4.36;

 d. het tanken van CNG, bedoeld in paragraaf 4.37;

 e. het tanken en opslaan van waterstof, bedoeld in paragraaf 4.38;

 f. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39;

 g. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.40;

 h. een wasstraat of wasplaats, bedoeld in paragraaf 4.44;

 i. het opslaan van autowrakken, bedoeld in paragraaf 4.48;

 j. het opslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.104;

 k. het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.106; en

 l. het laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigen, bedoeld in paragraaf 4.107.

2.  Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.285, wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van koelwater,  
 bedoeld in paragraaf 4.110, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

3.  Ook wordt voldaan aan de regels over energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de  
 activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.286.
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Het betreft een locatie voor de op- en overslag van containers, waaronder containers met gevaarlijke 
stoffen. Op de terminal worden containers aangevoerd, opgeslagen en vervolgens afgevoerd over water, 
per spoor en via de weg. Tevens bevinden zich een werkplaats, brandstofvoorziening, facilitaire ruimtes 
met kantoor en een PGS15-opslagvoorziening op de locatie.  

Containerterminals die gevaarlijke stoffen op- en overslaan, zijn in de Seveso-richtlijn specifiek uitgezonderd, 
waardoor ze niet onder de categorie Seveso-inrichting vallen. Dergelijke stuwadoorsactiviteiten 
vallen onder de bedrijfstak ‘opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal’ (§3.8.6). 
De handelingen met gevaarlijke stoffen zijn als vergunningplichtige milieubelastende activiteit 
aangewezen in artikel 3.286.  
 
Op deze locatie bevindt zich ook de bedrijfstak-overstijgende activiteit ‘opslaan van gevaarlijke stoffen 
in een verpakking (art. 3.27 t/m 3.29)’. Dit betreft de opslag in de PGS15-opslagvoorziening. Omdat 
het bij de opslag van gevaarlijke stoffen in containers over grote hoeveelheden gaat, zal deze milieu-
belastende activiteit vergunningplichtig zijn. Dit betekent dat de opslag in de PGS15-opslagvoorziening 
als onderdeel van de milieubelastende activiteit containerterminal in de omgevingsvergunning 
meegenomen moet worden. Als met de opslag in de PGS15-opslagvoorziening de drempelwaarden 
uit de Seveso-richtlijn worden overschreden, wordt de gehele locatie (dus ook de containerterminal) 
een Seveso-inrichting (zie eerdere voorbeeldcase). Dit is in dit voorbeeld vooralsnog niet verondersteld.
 
De containers met gevaarlijke stoffen die worden geladen en gelost worden meegenomen in de 
vergunningaanvraag van de betreffende containerterminal. De containers met gevaarlijke stoffen 
aan boord van het afgemeerde schip waar geen handelingen mee verricht worden, maken geen 
onderdeel uit van de vergunningaanvraag van de terminal. 

V O O R B E E L D 

CONTAINERTERMINAL 
MET PGS15-OPSLAG
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OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN 
IN CONTAINERS

LADEN EN LOSSEN

TRANSPORT GEVAARLIJKE STOFFEN 
OP DE LOCATIE

WERKPLAATS TBV ONDERHOUD

OPSLAG OVERIGE CONTAINERS KANTOOR MET KANTINE

Schematisch maken de volgende activiteiten onderdeel uit van de vergunningaanvraag:

In de vergunningaanvraag worden meegenomen:

• de aanwezigheid en laad/los-activiteiten van het afgemeerde schip aan de kade van containers 
waarin gevaarlijke stoffen vervoerd worden;

• de opslag van de containers met gevaarlijke stoffen en alle handelingen daarmee op de locatie;

• de opslag in de PGS15-opslagvoorziening en alle handelingen daarmee op de locatie;

• de laad/los-activiteiten van  containers met gevaarlijke stoffen.

Het transport van goederen en personen buiten de locatie van de milieubelastende activiteit maakt geen 
onderdeel uit van de oogmerken van de milieubelastende activiteit van het Bal en wordt niet meegenomen 
in de vergunningaanvraag. De milieueffecten van het transport buiten de locatie van de milieubelastende 
activiteit kunnen worden geregeld in het omgevingsplan.

De volgende artikelen zijn van toepassing op deze activiteit:

§ 3.8.6 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal  

Artikel 3.285 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.  Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor het vervoer van stoffen of goederen:

  a. opslaan van stoffen of goederen;

  b. onderhouden, repareren en schoonmaken van gemotoriseerde voertuigen of werktuigen; 

  c. opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c. 

2.  De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat opslaan,   
 onderhouden, repareren, schoonmaken of opstellen functioneel ondersteunen. 



19Wegwijzer voor vergunningplicht milieubelastende activiteiten in de haven

3.  Onder de aanwijzing vallen niet: 

  a. een parkeerterrein dat deel uitmaakt van een openbare weg of weggedeelte of een parkeerterrein dat openstaat voor  
 openbaar verkeer; en 

  b. de activiteit, bedoeld in het eerste lid, onder a, als deze alleen bestaat uit het voor handelsdoeleinden of voor vervoer  
 opslaan van chemicaliën of brandstoffen in opslagtanks, bedoeld in paragraaf 3.8.2.

§ 3.2.9 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking

Artikel 3.27 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.  Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opslaan van:

  a. gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 of 8;

  b. gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 9 die het aquatisch milieu verontreinigen; of

  c. gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening.

2.  Onder de aanwijzing vallen niet:

  a. de milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in de artikelen 3.21, 3.24 en 3.36; en,

  b. het opslaan van minder dan:

1°.  1 kg gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2, 6.1, verpakkingsgroep I, 6.2, categorie I1 of I2, of 8, verpakkingsgroep I;

2°.  25 kg vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3, verpakkingsgroep I of II;

3°.  25 l giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2;

4°.  125 l brandbare gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen; en

5°. 1.000 kg in totaal van de gevaarlijke stoffen, bedoeld in het eerste lid.

§ 3.8.6 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal

Artikel 3.286 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit 
te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in  artikel 3.285, voor zover het gaat om:

a. het opslaan van steenkool, ertsen of derivaten van ertsen;

b. het voor meer dan 24 uur opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, 
eerste lid, onder a, b of c;

c. het opstellen van meer dan drie voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste 
lid, onder a, b of c;

d. het begassen of ontgassen van containers;

e. het tanken van voertuigen of werktuigen met LNG;

f. het tanken van voertuigen of werktuigen met waterstof;

g. het onverpakt in bulk opslaan van meer dan 1 kg vaste gevaarlijke stoffen van:

1°.  ADR-klasse 4.1, 4.2 of 4.3;

2°.  ADR-klasse 5.1;

3°.  ADR-klasse 6.1;

4°.  ADR-klasse 6.2;

5°.  ADR-klasse 8; of

6°.  ADR-klasse 9, die het aquatisch milieu verontreinigen;

h. het opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, in container;

i. het opslaan van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voor korte tijd en in afwachting van aansluitend 
vervoer naar een vooraf bekende ontvanger;

j. het opslaan van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1 door een ander dan de Nederlandse of een bondgenootschappelijke 
krijgsmacht voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger; of
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 k. het buiten een Seveso-inrichting opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn, in 
een hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1 of deel 2, bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming 
van de aantekeningen bij die bijlage, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger.

2.  Het verbod geldt ook voor andere milieubelastende activiteiten met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste  
 lid, onder a, b of c, die worden verricht:

  a. op dezelfde locatie als de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met k; of

  b. op dezelfde locatie een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 3.16, 3.22, 3.25, 3.28, 3.31, 3.34 of 3.37.

3.  Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een  
 oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van  
 de milieubelastende activiteiten, bedoeld in het eerste tot en met derde lid.

§ 3.2.9 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking

Artikel 3.28 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te 
verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.27, voor zover het gaat om het in een opslagplaats 
opslaan van:

  a. meer dan 1.500 l giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2 in gasflessen;

  b. gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2, type A of B;

  c. gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2, type C tot en met F, waarvoor volgens ADR temperatuurbeheersing is vereist;

  d. meer dan 1.000 kg gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2, type C tot en met F, waarvoor volgens ADR geen   
 temperatuurbeheersing is vereist;

  e. meer dan 1.000 kg gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1, verpakkingsgroep I;

  f. meer dan 1.000 kg gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 8, verpakkingsgroep I;

  g. meer dan 1.500 l tot vloeistof verdichte gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I,  
 deel 3, bij de CLP-verordening, in gasflessen; of

  h. 10.000 kg of meer in totaal van de gevaarlijke stoffen, bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c.

§ 3.8.6 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal

Artikel 3.287 (algemene regels)

1.  Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.285, wordt voldaan aan de regels over:

  a. het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen,  vliegtuigen, vaartuigen of   
 werktuigen, bedoeld in paragraaf 4.22;

  b. het tanken en opslaan van LPG, bedoeld in paragraaf 4.35;

  c. het tanken en opslaan van LNG, bedoeld in paragraaf 4.36;

  d. het tanken van CNG, bedoeld in paragraaf 4.37;

  e. het tanken en opslaan van waterstof, bedoeld in paragraaf 4.38;

  f. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39;

  g. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.40;

  h. een wasstraat of wasplaats, bedoeld in paragraaf 4.44;

  i. het opslaan van autowrakken, bedoeld in paragraaf 4.48;

  j. het opslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.104;

  k. het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.106; en

  l. het laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigen, bedoeld in paragraaf 4.107.

2.  Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.285, wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van koelwater,  
 bedoeld in paragraaf 4.110, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

3.  Ook wordt voldaan aan de regels over energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de  
 activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.286.
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§ 3.2.9 Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking

Artikel 3.29 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.27, wordt voldaan aan de regels over:
  a. het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking, bedoeld in paragraaf 4.98, als de activiteit niet als vergunningplichtig is  

 aangewezen in artikel 3.28; en

  b. het opslaan van organische peroxiden in verpakking, bedoeld in paragraaf 4.99, als de activiteit niet als vergunningplichtig  
 is aangewezen in artikel 3.28.

Wat zijn de functioneel ondersteunende activiteiten op deze locatie:

Welke milieubelastende activiteiten maken geen onderdeel uit van de kernactiviteit ‘het opslaan van 
gevaarlijke stoffen in een container’ en worden op dezelfde locatie verricht? Dit betreft bijvoorbeeld:

• de activiteiten in het kantoorgebouw met een kantine of in de werkplaats voor onderhoud  
 van het equipment;

• de brandstof- of laadvoorziening voor het equipment;

Deze activiteiten zouden niet op deze locatie aanwezig zijn wanneer de kernactiviteit niet plaats zou 
vinden. De functioneel ondersteunende activiteiten zijn echter niet aangewezen als onderdeel van de 
vergunningplicht en hoeven dus ook niet in de vergunningaanvraag meegenomen te worden.  
Voor een aantal van deze activiteiten geldt wel een meldingsplicht in het kader van het Bal.
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Het betreft een locatie voor de tijdelijke opslag van lege (ongereinigde) containers. Op de terminal 
worden containers aangevoerd, opgeslagen en vervolgens afgevoerd, voornamelijk over de weg. 
Tevens bevindt zich een werkplaats voor reparatie- en herstelwerk, beperkte reiniging, facilitaire 
ruimtes en kantoor op de locatie. De lege (ongereinigde) containers worden hierbij gezien als 
goederen. Het zijn geen werktuigen.

Het bedrijf valt onder de bedrijfstak ‘opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal’ 
(§3.8.6). De opslag van lege containers, waarin geen gevaarlijke stoffen hebben gezeten, is daarin 
niet als vergunningplichtige milieubelastende activiteit aangewezen in artikel 3.286. Het bedrijf moet 
wat deze activiteiten betreft voldoen aan de algemene regels en aan de specifieke zorgplicht. Voor de 
opslag van lege containers, waarin gevaarlijke stoffen hebben gezeten, geldt conform artikel 3.286 
wel een vergunningplicht voor de opslag.

Op de locatie vindt ook het reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor 
gevaarlijke stoffen plaats. Hierop is §3.8.11 van het Bal van toepassing.

V O O R B E E L D 

EMPTY DEPOT



23Wegwijzer voor vergunningplicht milieubelastende activiteiten in de haven

REPARATIE, HERSTEL EN REINIGING 
VAN LEGE CONTAINERS

OPSLAG VAN LEGE CONTAINERS 
MET REST GEVAARLIJKE STOFFEN

LADEN EN LOSSEN

TRANSPORT GEVAARLIJKE STOFFEN 
OP DE LOCATIE

WERKPLAATS TBV ONDERHOUD

OPSLAG OVERIGE CONTAINERS KANTOOR MET KANTINE

Schematisch maken de volgende activiteiten onderdeel uit van de vergunningaanvraag:

In de vergunningaanvraag worden meegenomen:

• de aanwezigheid en laad/los-activiteiten van het afgemeerde schip aan de kade van lege 
containers waarin gevaarlijke stoffen vervoerd zijn

• het transport op de locatie en de opslag van lege containers waarin gevaarlijke stoffen vervoerd 
zijn;

• het reinigen van containers en de voertuigen waarin de gevaarlijke  stoffen zijn vervoerd;

• de laad/los-activiteiten van lege containers met gevaarlijke stoffen. 

Het transport van goederen en personen buiten de locatie van de milieubelastende activiteit maakt geen 
onderdeel uit van de oogmerken van de milieubelastende activiteit van het Bal en wordt niet meegenomen 
in de vergunningaanvraag. De milieueffecten van het transport buiten de locatie van de milieubelastende 
activiteit kunnen worden geregeld in het omgevingsplan.

De volgende artikelen zijn van toepassing op deze activiteit:

§ 3.8.6 Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal  

Artikel 3.285 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.  Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen het voor het vervoer van stoffen of goederen:

  a. opslaan van stoffen of goederen;

  b. onderhouden, repareren en schoonmaken van gemotoriseerde voertuigen of werktuigen; 
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  c. opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c. 

2.  De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat opslaan,  
 onderhouden, repareren, schoonmaken of opstellen functioneel ondersteunen. 

3.  Onder de aanwijzing vallen niet: 

  a. een parkeerterrein dat deel uitmaakt van een openbare weg of weggedeelte of een parkeerterrein dat openstaat voor  
 openbaar verkeer; en 

  b. de activiteit, bedoeld in het eerste lid, onder a, als deze alleen bestaat uit het voor handelsdoeleinden of voor vervoer  
 opslaan van chemicaliën of brandstoffen in opslagtanks, bedoeld in paragraaf 3.8.2.

Artikel 3.286 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1.  Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te  
 verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.285, voor zover het gaat om:

  a. het opslaan van steenkool, ertsen of derivaten van ertsen;

  b. het voor meer dan 24 uur opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel  
 3.27, eerste lid, onder a, b of c;

  c. het opstellen van meer dan drie voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27,  
 eerste lid, onder a, b of c;

  d. het begassen of ontgassen van containers;

  e. het tanken van voertuigen of werktuigen met LNG;

  f. het tanken van voertuigen of werktuigen met waterstof;

  g. het onverpakt in bulk opslaan van meer dan 1 kg vaste gevaarlijke stoffen van:

1°.  ADR-klasse 4.1, 4.2 of 4.3;

2°.  ADR-klasse 5.1;

3°.  ADR-klasse 6.1;

4°.  ADR-klasse 6.2;

5°.  ADR-klasse 8; of

6°.  ADR-klasse 9, die het aquatisch milieu verontreinigen;

  h. het opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, in container;

  i. het opslaan van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik voor korte tijd en in afwachting van aansluitend  
 vervoer naar een vooraf bekende ontvanger;

 j. het opslaan van ontplofbare stoffen van ADR-klasse 1 door een ander dan de Nederlandse of een bondgenootschappelijke 
krijgsmacht voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger; of

 k. het buiten een Seveso-inrichting opslaan van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3, tiende lid, van de Seveso-richtlijn, in een 
hoeveelheid van ten minste de drempelwaarde, bedoeld in bijlage I, deel 1 of deel 2, bij de Seveso-richtlijn, met inachtneming 
van de aantekeningen bij die bijlage, voor korte tijd en in afwachting van aansluitend vervoer naar een vooraf bekende ontvanger.

2.  Het verbod geldt ook voor andere milieubelastende activiteiten met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid,  
 onder a, b of c, die worden verricht:

 a. op dezelfde locatie als de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met k; of

 b. op dezelfde locatie als een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 3.16, 3.22, 3.25, 3.28, 3.31, 3.34 of 3.37.

3.  Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een  
 oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van  
 de milieubelastende activiteiten, bedoeld in het eerste tot en met derde lid.

Artikel 3.287 (algemene regels)

1.  Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.285, wordt voldaan aan de regels over:

  a. het onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen,  vliegtuigen, vaartuigen of   
 werktuigen, bedoeld in paragraaf 4.22;

  b. het tanken en opslaan van LPG, bedoeld in paragraaf 4.35;

  c. het tanken en opslaan van LNG, bedoeld in paragraaf 4.36;
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  d. het tanken van CNG, bedoeld in paragraaf 4.37;

  e. het tanken en opslaan van waterstof, bedoeld in paragraaf 4.38;

  f. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39;

  g. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.40;

  h. een wasstraat of wasplaats, bedoeld in paragraaf 4.44;

  i. het opslaan van autowrakken, bedoeld in paragraaf 4.48;

  j. het opslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.104;

  k. het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.106; en

  l. het laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigen, bedoeld in paragraaf 4.107.

2.  Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.285, wordt ook voldaan aan de regels over het lozen van koelwater,  
 bedoeld in paragraaf 4.110, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in dit hoofdstuk.

3. Ook wordt voldaan aan de regels over energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de  
 activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.286.

§ 3.8.11 Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen

Artikel 3.300 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.  Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:

  a. het inwendig reinigen van opslagtanks of verpakkingen waarin gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid,  
 onder a, b of c, zijn opgeslagen op een andere locatie dan de locatie waarop de opslagtanks stonden, of de verpakkingen  
 zijn gebruikt; en

  b. het inwendig reinigen van voertuigen, opleggers, aanhangers, tankcontainers of bulkcontainers waarin gevaarlijke stoffen  
 als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, zijn vervoerd.

2.  De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat inwendig  
 reinigen functioneel ondersteunen.

Artikel 3.301 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1.  Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te  
 verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.300, voor zover het gaat om het inwendig reinigen van:

  a. opslagtanks of verpakkingen waarin gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, zijn opgeslagen  
 op een andere locatie dan de locatie waarop de opslagtanks stonden, of de verpakkingen zijn gebruikt; of

  b. voertuigen, opleggers, aanhangers, tankcontainers of bulkcontainers waarin gevaarlijke stoffenals bedoeld in artikel 3.27,  
 eerste lid, onder a, b of c, zijn vervoerd.

2.  Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een  
 oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van  
 de milieubelastende activiteiten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.302 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.300, wordt voldaan aan de regels over:

  a. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in  
 artikel 3.301; en

  b. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel  
 3.301.
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Wat zijn de functioneel ondersteunende activiteiten op deze locatie:

Welke milieubelastende activiteiten maken geen onderdeel uit van de kernactiviteit ‘reinigen van 
opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen’ en worden op dezelfde 
locatie verricht? Dit betreft bijvoorbeeld:

 • de activiteiten in de werkplaats;

 • de activiteiten in het kantoorgebouw met een kantine;

 • de brandstof- of laadvoorziening voor het equipment;

 
De functioneel ondersteunende activiteiten zijn echter niet aangewezen als onderdeel van de  
vergunningplicht en hoeven dus ook niet in de vergunningaanvraag meegenomen te worden.  
Voor een aantal van deze activiteiten geldt wel een meldingsplicht in het kader van het Bal.
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Het betreft een locatie waar chemicaliën of brandstoffen in tanks opgeslagen worden. Deze 
tankopslag vindt plaats voor handelsdoeleinden of voor het vervoer van deze goederen naar een 
vooraf bekende ontvanger. Het gros van de natte bulk-opslag terminals in de regio Rijnmond vallen 
onder het complexe bedrijf ‘Seveso-inrichting’ (zie het eerdere voorbeeld). Desalniettemin dit voor-
beeld van een terminal met een kleine hoeveelheid tankopslag die valt onder de bedrijfstak ‘brand-
stoffenhandel en tankopslagbedrijf’ (§3.8.2; art. 3.268 t/m 3.270). De handelingen met gevaarlijke 
stoffen zijn als vergunningplichtige milieubelastende activiteit aangewezen in artikel 3.269. 

Bij een dergelijke opslag is vrijwel altijd tevens sprake van de bedrijfstak overstijgende activiteit 
‘opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor 
vloeistoffen’ (§3.2.8; art. 3.24 t/m 3.26). Deze milieubelastende activiteit is deels vergunningplichtig en 
moet meegenomen worden in de vergunningaanvraag.
 
De gevaarlijke stoffen die worden geladen en gelost worden meegenomen in de vergunningaanvraag 
van de betreffende terminal. De gevaarlijke stoffen aan boord van het afgemeerde schip waar geen 
handelingen mee verricht worden, maken geen onderdeel uit van de vergunningaanvraag van de 
terminal. 

V O O R B E E L D 

TERMINAL MET 
TANKOPSLAG
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OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN 
IN OPSLAGTANKS

LADEN EN LOSSEN

TRANSPORT GEVAARLIJKE STOFFEN 
OP DE LOCATIE

WERKPLAATS TBV ONDERHOUD

OPSLAG GOEDEREN 
IN OPSLAGTANKS KANTOOR MET KANTINE

Schematisch maken de volgende activiteiten onderdeel uit van de vergunningaanvraag:

In de vergunningaanvraag worden meegenomen:

• de aanwezigheid en laad/los-activiteiten van het afgemeerde schip aan de kade;

• de opslag van de gevaarlijke stoffen en alle handelingen daarmee op de locatie;

• de laad/los-activiteiten van  gevaarlijke stoffen. 

Het transport van goederen en personen buiten de locatie van de milieubelastende activiteit maakt geen 
onderdeel uit van de oogmerken van de milieubelastende activiteit van het Bal en wordt niet meegenomen 
in de vergunningaanvraag. De milieueffecten van het transport buiten de locatie van de milieubelastende 
activiteit kunnen worden geregeld in het omgevingsplan.

De volgende artikelen zijn van toepassing op deze activiteit: 

Artikel 3.268 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.  Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het voor handelsdoeleinden of voor vervoer  
 opslaan van chemicaliën of brandstoffen in opslagtanks.

2.  De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat opslaan   
 functioneel ondersteunen.
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Artikel 3.24 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het opslaan in een opslagtank met een inhoud van 
meer dan 250 l of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 250 l, van:

 a. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3;

 b. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4.2;

 c.  vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4.3;

 d. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.1;

 e.  vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2;

 f. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1;

 g. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 8;

 h. vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 9 die het aquatisch milieu verontreinigen;

 i. vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3; bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening;

 j. oliën of vetten; of

 k. pekel.

 
 
Artikel 3.269 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te 
verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.268, voor zover het gaat om milieubelastende activiteiten 
met gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 3.27, eerste lid, onder a, b of c, die worden verricht op dezelfde locatie als een 
milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 3.16, 3.22, 3.25, 3.28, 3.31, 3.34 of 3.37.

 

Artikel 3.25 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

 1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te  
 verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.24, voor zover het gaat om het opslaan:

  a. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 3;

  b. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4.2;

  c. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 4.3;

  d. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 5.2;

  e. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 6.1;

  f. van vloeibare gevaarlijke stoffen van ADR-klasse 8, verpakkingsgroep I;

  g. van vloeibare gevaarlijke stoffen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de  
 CLP-verordening; of

h. in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 m3 of een tankcontainer of verpakking die als opslagtank wordt  
gebruikt en een inhoud heeft van meer dan 150 m3.

 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a, geldt niet voor:

  a. het opslaan in een ondergrondse opslagtank;

  b. het opslaan van gasolie, diesel of huisbrandolie met een vlampunt van 55 °C of hoger; of

  c. het opslaan in een opslagtank die:

1°.  een inhoud heeft van 300 l of minder; en

2°. niet vanuit een tankwagen wordt gevuld.

 3. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een  
 oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig  
 van de milieubelastende activiteit, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder c tot en met f.
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Artikel 3.270 (algemene regels)

1.  Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.268, wordt voldaan aan de regels over:

  a. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39;

  b. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.40;

  c. het vullen van gasflessen met propaan of butaan, bedoeld in paragraaf 4.101;

  d. het opslaan van goederen, bedoeld in paragraaf 4.104;

  e. een benzineterminal, bedoeld in paragraaf 4.105;

  f. het opstellen van voertuigen, opleggers of aanhangers met gevaarlijke stoffen, bedoeld in paragraaf 4.106; en

  g. het laden en lossen van vaartuigen of drijvende werktuigenschepen, bedoeld in paragraaf 4.107.

2.  Ook wordt voldaan aan de regels over:

  a. energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel van de activiteit als vergunningplichtig is  
 aangewezen in artikel 3.269; en

  b. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in  
 artikel 3.269.

Artikel 3.26 (algemene regels)

1.  Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.24, wordt voldaan aan de regels over:

  a. het opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.93, als de  
 activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.25, eerste lid, onder f;

  b. het opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in bovengrondse   
 opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.94, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.25, eerste lid,  
 onder f;

  c. het opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in een tankcontainer of  
 verpakking die als opslagtank wordt gebruikt, bedoeld in paragraaf 4.95, als de activiteit niet als vergunningplichtig is   
 aangewezen in artikel 3.25, eerste lid, onder f;

  d. het opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in ondergrondse opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.96, als de  
 activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.25, eerste lid, onder f; en

  e. het opslaan van diesel, oxiderende, bijtende of aquatoxische vloeistoffen of oliën, vetten of pekel in ondergrondse opslagtanks,  
 bedoeld in paragraaf 4.97, als de activiteit niet als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.25, eerste lid, onder f.

2 . Ook wordt voldaan aan de regels over zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als  
 vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.25, eerste of derde lid.

3.  Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met e, is niet van toepassing op het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen in de  
 gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening.

Artikel 3.271 (gegevens en bescheiden)

1.  Ten minste vier weken voor het begin van de activiteit, bedoeld in artikel 3.268, worden aan het bevoegd gezag, bedoeld in  
 afdeling 2.2, gegevens en bescheiden verstrekt over:

  a. de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht; en

  b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2.  Ten minste vier weken voor de begrenzing wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bevoegd gezag.



31Wegwijzer voor vergunningplicht milieubelastende activiteiten in de haven

Wat zijn de functioneel ondersteunende activiteiten op deze locatie:

Welke milieubelastende activiteiten maken geen onderdeel uit van de kernactiviteit ‘het voor han-
delsdoeleinden of voor vervoer opslaan van chemicaliën of brandstoffen in opslagtanks’ en worden 
op dezelfde locatie verricht? Dit betreft bijvoorbeeld:

• de activiteiten in het kantoorgebouw met een kantine of in de werkplaats voor onderhoud van het 
equipment;

Deze activiteiten zouden niet op deze locatie aanwezig zijn wanneer de kernactiviteit niet plaats zou 
vinden. De functioneel ondersteunende activiteiten zijn niet aangewezen als onderdeel van de 
vergunningplicht. Ze hoeven dus ook niet in de vergunningaanvraag meegenomen te worden. Voor 
een aantal van deze activiteiten geldt wel een meldingsplicht in het kader van het Bal.
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In dit voorbeeld bestaan de activiteiten uit het vergassen of vloeibaar maken van brandstoffen. 
Hierdoor is §3.3.5 van het Bal van toepassing en is het bedrijf een complex bedrijf ‘vergassen of 
vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen’. Hierdoor dienen alle activiteiten op de 
locatie in de vergunningaanvraag meegenomen te worden. Dit blijkt uit de beschrijving van de 
vergunningplicht in artikel 3.64. Ook de bedrijfstak overstijgende activiteiten horen daarbij.
 
Het betreft een locatie waar chemicaliën, brandstoffen of afval/restproducten als feedstock of 
halffabrikaten via water, spoor, buisleidingen of via de weg aan- en afgevoerd wordt. Deze goederen 
worden via een chemisch of vergassingsproces omgezet in chemicaliën. De goederen en producten 
worden in tanks opgeslagen. 

V O O R B E E L D 

CHEMISCH BEDRIJF
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LADEN EN LOSSEN

OPSLAG GOEDEREN IN OPSLAGTANKS

IPPC-INSTALLATIE

BEDRIJFSTAK OVERSTIJGENDE ACTIVITEIT

OVERIGE ACTIVITEITEN

Schematisch maken de volgende activiteiten onderdeel uit van de vergunningaanvraag:

In de vergunningaanvraag worden meegenomen:

• de aanwezigheid en laad/los-activiteiten van het afgemeerde schip aan de kade;

• de opslag van de chemicaliën en brandstoffen;

• alle overige activiteiten op de locatie zelf incl. de laad/los-activiteiten van vrachtwagens/wagons.

Het transport van goederen en personen buiten de locatie van de milieubelastende activiteit maakt geen 
onderdeel uit van de oogmerken van de milieubelastende activiteit van het Bal en wordt niet meegenomen 
in de vergunningaanvraag. De milieueffecten van het transport buiten de locatie van de milieubelastende 
activiteit kunnen worden geregeld in het omgevingsplan.

De volgende artikelen zijn van toepassing op deze activiteit:

§ 3.3.5 Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen  

Artikel 3.63 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.  Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:

  a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen,  
 bedoeld in categorie 1.4 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;

  b. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere  
 brandstoffen;

  c. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het briketteren of walsen van steenkool of bruinkool; en
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  d. het exploiteren van een andere milieubelastende installatie voor het maken van steenkoolproducten of vaste rookvrije brandstof.

 2. De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren  
  functioneel ondersteunen.

Artikel 3.64 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

 1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende   
  activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.63.

 2. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een  
  oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig  
  van de milieubelastende activiteiten, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3.65 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.63, wordt voldaan aan de regels over:

 a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1, voor zover het gaat om het  exploiteren van een ippc-installatie;

 b. het PRTR-verslag, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie voor het  
 vergassen of vloeibaar maken van steenkool, bedoeld in categorie 1.4, onder a, van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies;

 c. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3; en

 d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.
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Juridisch gezien bestaan twee types zelfstandige afvalwaterzuiveringsinstallaties: complexe installaties 
(type 1) en niet-complexe installaties (type 2). Bij type 1 en 2 gaat het om zuiveringsvoorzieningen die 
primair bedoeld zijn om afvalwater van derden te zuiveren. Beide installaties vallen onder bijlage 1 van 
de Richtlijn industriële emissies (Rie) en worden in het Bal aangemerkt als zuiveringsvoorziening (niet als 
zuiveringtechnisch werk).

TYPE 1  COMPLEXE ZUIVERINGSVOORZIENING

Dit betreft een onder categorieën 5.1 en 5.3 van bijlage I van de Rie vallende installatie. De kernactiviteiten 
van het bedrijf bestaan uit: 
 
•  de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer  
 dan 10 ton per dag door middel van biologische behandeling en/of fysisch-chemische behandeling; 
• de verwijdering van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag  
 door middel van het biologisch en/of fysisch-chemische behandelen van afvalwater (niet zijnde  
 een zuiveringtechnisch werk); 
• de nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van ongevaarlijke  
 afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van biologische   
 behandeling van afvalwater (niet zijnde een zuiveringtechnisch werk).

Hierdoor is het bedrijf een complex bedrijf en is §3.3.10 ‘Afvalbeheer ippc-installaties’ van het Bal van 
toepassing. In de vergunningaanvraag moeten alle activiteiten op de locatie meegenomen worden. 
Ook de bedrijfstak overstijgende activiteiten horen daarbij.  
Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op vuilwaterriool, de bodem, een oppervlaktewaterlichaam 
of een zuiveringtechnisch werk. Het lozen kan afhankelijk van de lozingsroute een milieubelastende 
activiteit zijn. Het bedrijf op deze locatie kan de afvalstoffen via weg, water of buisleiding ontvangen.

V O O R B E E L D 

ZELFSTANDIGE
AFVALWATER-

ZUIVERINGSINSTALLATIE
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LOZEN VAN GEZUIVERD AFVALWATER

OPSLAG AFVALSTOFFEN IN OPSLAGTANKS

IPPC-INSTALLATIE T.B.V. REINIGEN 
OF VERWERKEN VAN AFVALSTOFFEN

OVERIGE ACTIVITEITEN

Schematisch maken de volgende activiteiten onderdeel uit van de vergunningaanvraag:

In de vergunningaanvraag worden meegenomen:

• de aanwezigheid en laad/los-activiteiten van het afgemeerde schip aan de kade;

• de opslag van de afvalstoffen;

• de reiniging van het afvalwater in een IPPC-installatie;

• de opslag van chemicaliën t.b.v. het reinigen van het afvalwater;

• alle overige activiteiten op de locatie;

• de laad/los-activiteiten van vrachtwagens/wagons.

Het transport van goederen en personen buiten de locatie van de milieubelastende activiteit maakt geen 
onderdeel uit van de oogmerken van de milieubelastende activiteit van het Bal en wordt niet meegenomen 
in de vergunningaanvraag. De milieueffecten van het transport buiten de locatie van de milieubelastende 
activiteit kunnen worden geregeld in het omgevingsplan.
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De volgende artikelen zijn van toepassing op deze activiteit:

§ 3.3.10 Afvalbeheer ippc-installaties  

Artikel 3.78 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.  Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:

  a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig toepassen van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in  
 categorie 5.1 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; 

  b. het exploiteren van een ippc-installatie voor het verwijderen of nuttig toepassen van ongevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in  
 categorie 5.3 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; 

  c. het exploiteren van een ippc-installatie voor het tijdelijk opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie 5.5 van  
 bijlage I bij de richtlijn industriële emissies; en 

  d. het exploiteren van een ippc-installatie voor het ondergronds opslaan van gevaarlijke afvalstoffen, bedoeld in categorie  
 5.6 van bijlage I bij de richtlijn industriële emissies. 

2.  De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat exploiteren  
 functioneel ondersteunen. 

Artikel 3.79 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

1.  Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te  
 verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.78. 

2.  Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een   
 oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van de  
 milieubelastende activiteiten, bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 3.80 (algemene regels) 

1.  Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.78, wordt voldaan aan de regels over: het shredderen van   
 autowrakken, bedoeld in paragraaf 4.48a. 

2.  Ook wordt voldaan aan de regels over: 

  a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1, voor zover het gaat om het exploiteren van een ippc-installatie; 

  b. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover het gaat om: 

 1°.  het nuttig toepassen of verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen als per dag 10 ton of meer gevaarlijke   
       afvalstoffen worden ontvangen; en 

 2°.  het verwijderen van niet-gevaarlijke afvalstoffen bij een capaciteit van 50 ton of meer per dag; 

  c. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3; en 

  d. emissies in de lucht, bedoeld in paragraaf 5.4.4.
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Schematisch maken de volgende activiteiten onderdeel uit van de vergunningaanvraag:

In de vergunningaanvraag worden meegenomen:

• de aanvoer en opslag van het afvalwater via buisleidingen;

• de reiniging van het afvalwater in een IPPC-installatie;

• de opslag van chemicaliën t.b.v. het reinigen van het afvalwater;

• het lozen van het gezuiverde afvalwater op vuilwaterriool, de bodem, een oppervlaktewaterlichaam 
of een zuiveringtechnisch werk.

AANVOER EN OPSLAG AFVALWATER 
IN OPSLAGTANKS

OPSLAG VAN CHEMICALIËN

REINIGING VAN HET AFVALWATER

LOZEN VAN GEZUIVERD AFVALWATER

WERKPLAATS T.B.V. ONDERHOUD KANTOOR MET KANTINE

TYPE 2  NIET-COMPLEXE ZUIVERINGSVOORZIENING

Dit betreft het exploiteren van een zuiveringsvoorziening voor behandeling van afvalwater afkomstig 
van een onder hoofdstuk II van de Rie vallende installaties. Hoofdstuk II is van toepassing op de in 
bijlage I gespecificeerde activiteiten voor zover zij de in die bijlage gespecificeerde capaciteits-
drempelwaarden bereiken. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op vuilwaterriool, de bodem, 
een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk. Het lozen kan afhankelijk van de 
lozingsroute een milieubelastende activiteit zijn. Dit vindt middels buisleidingen plaats.

Het bedrijf valt onder de bedrijfstak overstijgende activiteit ‘zuiveringsvoorziening voor ingezameld of 
afgegeven afvalwater’ (§3.2.17). Dat betekent dat alleen de ippc-installatie vergunningplicht is (artikel 3.41 
onder a), of de zuiveringsvoorziening als er geen sprake is van een ippc-installatie (artikel 3.41 onder b). 
We gaan er in dit voorbeeld van uit dat het bedrijf het afvalwater via buisleidingen aangevoerd krijgt. 



39Wegwijzer voor vergunningplicht milieubelastende activiteiten in de haven

De volgende artikelen zijn van toepassing op deze activiteit:

§ 3.2.17 Zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater  

Artikel 3.41 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
  a. het exploiteren van een ippc-installatie voor het behandelen van afvalwater, bedoeld in categorie 6.11 van bijlage I bij de  

 richtlijn industriële emissies; en

  b. het exploiteren van een zuiveringsvoorziening voor het zuiveren van ingezameld of afgegeven afvalwater, anders dan voor  
 het uitoefenen van de taken, bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder  1°, 2° en 3°, en derde lid, van de wet. 

Artikel 3.42 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:
1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te  
 verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.41.
2.  Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een  

 oppervlaktewaterlichaam te verrichten, geldt voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam van afvalwater afkomstig van  
 de milieubelastende activiteiten, bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 3.43 (algemene regels)

Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.41, wordt voldaan aan de regels over:
 a. PRTR, bedoeld in paragraaf 5.3.1, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.42 juncto artikel  
 3.41, eerste lid, onder a; en

  b. zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in  
 artikel 3.42 juncto artikel 3.41, aanhef en onder a.

 
 
Wat zijn de functioneel ondersteunende activiteiten op deze locatie:

Welke milieubelastende activiteiten maken geen onderdeel uit van de kernactiviteit ‘zuiveringsvoorziening 
voor ingezameld of afgegeven afvalwater’ en worden op dezelfde locatie verricht? Dit betreft bijvoorbeeld:

• de activiteiten in het kantoorgebouw met een kantine of in de werkplaats voor onderhoud   
van het equipment;

Deze activiteiten zouden ook niet op deze locatie aanwezig zijn wanneer de kernactiviteit niet plaats 
zou vinden. De functioneel ondersteunende activiteiten zijn echter niet aangewezen als onderdeel 
van de vergunningplicht en hoeven dus ook niet in de vergunningaanvraag meegenomen te worden. 
Voor een aantal van deze activiteiten geldt wel een meldingsplicht in het kader van het Bal.
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Het betreft een tankstation waar benzine, diesel, LNG, CNG, waterstof en LPG kan worden getankt. 
Tevens heeft het tankstation een winkel. De locatie is alleen bereikbaar via de weg. Het bedrijf valt 
onder de bedrijfstak ‘tankstation’ (§3.8.10). Van het tankstation is alleen het onderdeel het tanken 
van voertuigen of werktuigen met LNG of waterstof vergunningplichtig. Het aftanken van benzine, 
diesel, CNG en LPG valt onder de algemene regels die in §3.8.10 zijn opgenomen. 

De opslag van benzine en diesel is een bedrijfstak overstijgende activiteit (§3.2.8) en valt onder 
algemene regels. Ook het bevoorraden van de tanks valt daaronder. 
De opslag van waterstof, CNG, LNG en LPG in opslagtanks zoals bedoeld in §3.2.7 is ook een bedrijfstak 
overstijgende activiteit. Opslagtanks van waterstof, CNG en LNG zijn vergunningplichtig (artikel 3.22). 
Opslagtanks van LPG zijn niet vergunningplichtig en vallen onder de algemene regels, bedoeld in 
§4.35 ‘tanken en opslaan van LPG’. Deze activiteit is meldingsplichtig in het kader van het Bal.  

V O O R B E E L D 

MULTIFUEL TANKSTATION
MET LNG EN LPG
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Schematisch maken de volgende activiteiten onderdeel uit van de vergunningaanvraag:

In de vergunningaanvraag worden meegenomen:

• de bevoorrading door tankwagens met LNG, CNG en/of waterstof;

• de opslag van LNG, CNG en/of waterstof op de locatie;

• het tanken van voertuigen met LNG of waterstof.

Het transport van goederen en personen buiten de locatie van de milieubelastende activiteit maakt geen 
onderdeel uit van de oogmerken van de milieubelastende activiteit van het Bal en wordt niet meegenomen 
in de vergunningaanvraag. De milieueffecten van het transport buiten de locatie van de milieubelastende 
activiteit kunnen worden geregeld in het omgevingsplan.

De volgende artikelen zijn van toepassing op deze activiteit:

§ 3.8.10 Tankstation  

Artikel 3.296 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

1.  Als milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 2.1 wordt aangewezen het bieden van gelegenheid voor het tanken aan  
 gemotoriseerde voertuigen of werktuigen. 

2.  De aanwijzing omvat ook andere milieubelastende activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie die dat bieden van  
 gelegenheid functioneel ondersteunen.  

BEVOORRADING EN OPSLAG 
LNG, CNG, WATERSTOF

TANKEN VOERTUIGEN 
MET LNG OF WATERSTOF

WASPLAATS

WINKEL PARKEERTERREIN
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Artikel 3.297 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen) 

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende activiteit te verrichten, 
geldt voor de milieubelastende activiteit, bedoeld in artikel 3.296, voor zover het gaat om het tanken aan voertuigen of werktuigen van: 

  a. LNG; of 

  b. waterstof.  

Artikel 3.298 (algemene regels) 

 1. Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 3.296, wordt voldaan aan de regels over: 

  a. het tanken en opslaan van LPG, bedoeld in paragraaf 4.35; 

  b. het tanken en opslaan van LNG, bedoeld in paragraaf 4.36; 

  c. het tanken van CNG, bedoeld in paragraaf 4.37; 

  d. het tanken en opslaan van waterstof, bedoeld in paragraaf 4.38; 

  e. het kleinschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.39; 

  f. het grootschalig tanken, bedoeld in paragraaf 4.40; en 

  g. een wasstraat of wasplaats, bedoeld in paragraaf 4.44. 

 2. Ook wordt voldaan aan de regels over energiebesparing, bedoeld in paragraaf 5.4.1, tenzij de activiteit of een deel  
  van de activiteit als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.297.

§ 3.2.7 Opslagtank voor gassen

Artikel 3.21 (aanwijzing milieubelastende activiteiten)

Als milieubelastende activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 worden aangewezen:

  a. het opslaan van giftige, bijtende, brandbare of oxiderende gassen die tot vloeistof zijn verdicht van ADR-klasse 2 in  
  een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 l;

  b. het opslaan van verstikkende gassen die tot vloeistof zijn verdicht van ADR-klasse 2 in een  opslagtank met een  
  inhoud van meer dan 300 l; en

  c. het opslaan van tot vloeistof verdichte gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage  
  I, deel 3, bij de CLP-verordening, in een opslagtank met een inhoud van meer dan 150 l.

Artikel 3.22 (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

 1. Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een milieubelastende  
  activiteit te verrichten, geldt voor de milieubelastende activiteiten, bedoeld in artikel 3.21, voor zover het gaat om het  
  opslaan van:

  a. giftige of bijtende gassen van ADR-klasse 2;

  b. gassen in de gevarenklasse acute toxiciteit, categorie 1, 2 of 3, bedoeld in bijlage I, deel 3, bij de CLP-verordening;

  c. meer dan 13 m3 propaan of propeen in een opslagtank;

  d. propaan of propeen, als propaan of propeen in de vloeistoffase wordt afgetapt;

  e. brandbare gassen van ADR-klasse 2, met uitzondering van propaan of propeen; of

  f. meer dan 100 m3 oxiderende gassen van ADR-klasse 2.; of

  g. propaan of propeen in meer dan twee opslagtanks.

 2.  Het verbod geldt niet voor:

  a. het opslaan van LPG, bedoeld in artikel 4.472, tweede lid; of

  b. het opslaan van vloeibaar gemaakt vergistingsgas, bedoeld in paragraaf 4.88.
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Artikel 3.23 (algemene regels)

 1. Bij het verrichten van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.21, wordt voldaan aan de regels over:

  a. het opslaan van propaan of propeen in opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.91, als de activiteit niet als vergunningplichtig  
  is aangewezen in artikel 3.22; en

  b. het opslaan van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks, bedoeld in paragraaf 4.92, als de activiteit niet  
  als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.22.

 2. Ook wordt voldaan aan de regels over zeer zorgwekkende stoffen, bedoeld in paragraaf 5.4.3, voor zover de activiteit  
  als vergunningplichtig is aangewezen in artikel 3.22, eerste lid.

Aanvullende regels via het omgevingsplan van de gemeente:

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal een aantal rijksregels dat momenteel van toepassing is op activiteiten, via het 
Invoeringsbesluit Omgevingswet als bruidsschat in het tijdelijk deel van het omgevingsplan van gemeenten worden opgenomen. 
Dit geldt o.a. voor het tanken van LPG. Voor deze activiteiten geldt dat hiervoor een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit 
noodzakelijk is. De gemeente moet vóór 2029 besluiten wat ze doen met deze vergunningplicht. Vooralsnog zijn onderstaande 
regels van toepassing.

Invoeringsbesluit Omgevingswet artikel 2.3.25.6 (Omgevingsvergunning tanken met LPG)

 1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning voertuigen of werktuigen te tanken met LPG en daarnaast LPG op te slaan. 

 2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en bescheiden verstrekt: 

  a. het aantal opslagtanks dat aanwezig is; 

  b. de coördinaten van: 

   1°.   het vulpunt; 

   2°.  de bovengrondse vloeistofvoerende leiding; 

   3°.  de aansluitpunten van die leiding en pomp; 

   4°.  de bovengrondse opslagtank; en 

   5°.  de tankzuil. 

  c. het brandaandachtsgebied en explosieaandachtsgebied, bedoeld in artikel 5.12 van het Besluit kwaliteit leefomgeving; 

  d. de hoeveelheid LPG die ten hoogste wordt opgeslagen; en 

  e. een inschatting van de doorzet van LPG in m3 per jaar.

Wat zijn de functioneel ondersteunende activiteiten op deze locatie:

Welke milieubelastende activiteiten maken geen onderdeel uit van de kernactiviteit ‘het bieden van 
gelegenheid voor het tanken aan gemotoriseerde voertuigen of werktuigen’ en worden op de locatie 
verricht? Dit betreft bijvoorbeeld:

  • de activiteiten in de winkel;

  • een wasplaats en parkeerterrein voor auto’s;

 
Deze activiteiten zouden niet op deze locatie aanwezig zijn wanneer de kernactiviteit niet plaats zou 
vinden. De functioneel ondersteunende activiteiten zijn echter niet aangewezen als onderdeel van de 
vergunningplicht voor zover het gaat om het tanken aan voertuigen of werktuigen van LNG of waterstof. 
Voor een aantal van deze activiteiten geldt wel een meldingsplicht in het kader van het Bal.
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Meer weten of vragen over de Omgevingswet?
Informatiepunt Omgevingswet: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/over-ons/informatiepunt/
Kenniscentrum Infomil: https://www.infomil.nl/onderwerpen 
Of kijk op: www.dcmr.nl
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