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1. Richtlijn Industriële Emissies (1)

Richtlijn 2010/75/EU, per 6 januari 2011 in werking, implementatietermijn tot 7 januari 2013

• Belangrijkste wijzigingen:

→ Zeven richtlijnen geïntegreerd (waaronder IPPC-richtlijn).

→ Meer IPPC-bedrijven door verruiming reikwijdte.

→ Verzwaring status BREF’s (waarin de beste beschikbare technieken zijn beschreven en een 
bindende ‘BBT-conclusie’).

→ Plicht tot updaten vergunningen (binnen vier jaar na verschijnen nieuwe BREF met BBT-
conclusie).
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1. Richtlijn Industriële Emissies (2)

Implementatie RIE in Nederland: Wabo/Wm

• Aanpassingen Wabo per 24 mei 2013:

→ Opnemen definitie ‘IPPC-installatie’ in plaats van ‘gpbv-installatie’ in artikel 1.1 Wabo.

→ Wijziging artikel 2.30 lid 1 Wabo dat ziet op de verplichting vergunningen te actualiseren. 
Toegevoegd is dat onder ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot 
bescherming van het milieu mede wordt verstaan de vaststelling van nieuwe of herziene conclusies 
over beste beschikbare technieken in de RIE.

→ Toevoeging artikel 2.31a Wabo inzake het toepassen van andere technieken dan aangevraagd. 
Opgenomen is de bevoegdheid om bij een actualiseringswijziging van een vergunning 
voorschriften te stellen die strekken tot toepassing van andere technieken dan die waaromtrent in 
of bij de aanvraag van de vergunning gegeven zijn verstrekt (verlaten van de grondslag van de 
aanvraag). De vergunninghouder moet desgevraagd aan het bevoegd gezag de gegevens 
verschaffen die voor deze toepassing noodzakelijk zijn.

→ NB: 2.31a Wabo geldt voor alle inrichtingen, niet alleen IPPC.

• Aanpassingen Wm met name in H17, maar bijvoorbeeld ook verplichting elektronisch beschikbaar stellen 
onherroepelijke vergunning voor IPPC-inrichting in artikel 19.1b lid 2 Wm.
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1. Richtlijn Industriële Emissies (3)

Implementatie RIE in Nederland: Bor en Mor

• Aanpassingen Bor per 1 januari 2013:

→ Opnemen definitie ‘BBT-conclusies’ in artikel 1.1 Bor.

→ Artikel 5.4 Bor (bepalen van BBT): rekening houden met BBT-conclusies.

→ Artikel 5.5. Bor (doelvoorschriften): bij voorschriften emissiegrenswaarden stellen. Mogelijkheid 
minder strenge emissiegrenswaarden als volgen bandbreedte BBT-conclusie leidt tot buitensporig 
hoge kosten in verhouding tot milieuvoordelen als gevolg van geografische ligging, lokale 
milieuomstandigheden, technische kenmerken installatie.

→ Artikel 5.10 Bor (actualisatieplicht): binnen vier jaar aanpassing aan BBT-conclusies en andere 
informatiedocumenten.

• Aanpassingen Mor per 1 januari 2013, onder meer:

→ Tabel aanwijzing BBT-documenten in bijlage Mor wordt aangepast; BBT-conclusies worden niet 
meer apart opgenomen.

→ Artikel 9.3 Mor regelt dat ook andere technieken dan die genoemd in de BREF-documenten mogen 
worden gebruikt, mits een gelijk milieubeschermingsniveau wordt geboden.
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1. Richtlijn Industriële Emissies (4)

Implementatie RIE in Nederland: Activiteitenbesluit milieubeheer

• Aanpassingen Activiteitenbesluit per 1 januari 2013:

→ Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (Bees A), het Besluit verbranden afvalstoffen 
(Bva), het Oplosmiddelenbesluit en het Besluit emissie-eisen titaandioxide inrichtingen opgegaan 
in Activiteitenbesluit. 

→ Rechtstreeks werkende emissiegrenswaarden uit voornoemde besluiten en aangepast zoals in de 
bijlage bij de RIE in het Activiteitenbesluit.

→ IPPC-inrichtingen zijn type C-inrichtingen zijn geworden. Op IPPC-inrichtingen is onder meer 
hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit (de hiervoor genoemde industriële emissies) van 
toepassing.

→ Overgangsrecht voor emissies (H5) opgenomen. Voor bestaande grote stookinstallaties is een 
generieke overgangstermijn tot 1 januari 2016 opgenomen.

→ Activiteitenregeling voorziet in voorschriften voor technische maatregelen (met name monitoring). 
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2. Actualiteiten bevoegd gezag (RUD’s) (1)

• Vanaf 2008 proces in gang gezet om tot Regionale Uitvoeringsdiensten (ook wel: Omgevingsdiensten) 
te komen.

→ Aanleiding rapporten Mans en Oosting (2007/2008).

→ Versnippering: 500 betrokken instanties.

→ Onvoldoende informatie-uitwisseling/samenwerking.

→ Ongerechtvaardigde verschillen in handhaving (geen level playing field).

→ Bestuurlijke drukte.

→ Gebrek aan deskundigheid en capaciteit.

→ Totaal 28 RUD’s, waaronder 6 gespecialiseerde ‘BRZO RUD’s’.

→ Nog niet allemaal operationeel. Dreiging onvrijwillige overdracht milieubevoegdheden van 
gemeente naar provincie als niet wordt meegewerkt aan RUD.



Actualiteiten Milieu 03.10.2013 7



Actualiteiten Milieu 03.10.2013 8



Actualiteiten Milieu 03.10.2013 9

3. Actualiteiten toezicht en handhaving (1)

• Veel aandacht van hogere overheid en media

→ Rapporten ILT over stand van zaken implementatie PGS 15, PGS 29, naleving BRZO.

→ Voorgaande inclusief bedrijvenlijst, benoemen van overtredingen.

→ Rapport ILT over de vergunningsituatie bij en de naleving door tankopslagbedrijf Odfjell Terminals 
Rotterdam.

→ Advies van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur "Veiligheid bij Brzo-bedrijven, 
verantwoordelijkheid en daadkracht“. 

• Vorming van de BRZO-RUD’s wordt als oplossing benoemd door Raad. 

→ Voorgaande rapporten en adviezen zijn openbaar.

→ Inspectierapporten (ook bijvoorbeeld van Inspectie SZW) worden via Wob-verzoeken opgevraagd 
door journalisten.
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3. Actualiteiten toezicht en handhaving (2)

• Nieuwe instrumenten/programma’s

→ (Concept)wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). 

• Paragraaf 5.2 Wabo vervalt, nieuw hoofdstuk 5a. 
• Bevat grondslag om bij amvb regels te kunnen stellen over onder meer:

• Samenwerking, onderlinge afstemming en prioriteitstelling;
• Kwaliteit van uitvoering van VTH-taken;
• Specifieke regels voor BRZO-RUD’s;
• Uitvoering van het basistakenpakket op regionaal niveau;
• Gegevensuitwisseling.

• Verschuiving van interbestuurlijk toezicht vooraf naar alleen nog maar toezicht achteraf.

→ Bestuurlijke strafbeschikking.

• Besluit OM-afdoening 5 april 2012.
• Directeur RUD kan strafbeschikking (in de zin van artikel 257ba Wetboek van Strafvordering) 

uitvaardigen voor milieufeiten.
• Geen RUD? Dan GS.
• Strafbeschikking wordt gezien als opvolger transactievoorstel; wel andere vorm; verplichting tot 

betaling behoudens geslaagd verzet.
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3. Actualiteiten toezicht en handhaving (3)

• Nieuwe instrumenten/programma’s

→ Inspectieview Milieu (IvM) sinds maart 2013.

• Komt voort uit Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving
• Virtueel dossier waarin inspectiediensten (bestuurlijk en strafrechtelijk) informatie uitwisselen.
• Doel: 

• betere benutting van de beperkte handhavingscapaciteit;
• vermindering van de toezichtlast voor bedrijven;
• betere afstemming tussen bestuursrecht en strafrecht;
• goed functioneren van de RUD’s en andere handhavingsinstanties.

• IvM biedt handhavers en toezichthouders de mogelijkheid om in elkaars informatie te kijken. 
NB: gemeenten niet apart, maar via RUD toegang. Nog niet verplicht.

• IvM biedt informatie over onder meer inspecties, meldingen en vergunningen van bedrijven, 
natuurlijke personen en ‘werken en inrichtingen’.

• Op termijn toegang voor bedrijven tot ‘ondernemingsdossier’.
• ILT is “eigenaar” IvM.
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3. Actualiteiten toezicht en handhaving (4)

• Nieuwe instrumenten/programma’s

→ (Meer) strafrechtelijke aandacht.

• Samenloop bestuursrecht/strafrecht
• Onderling informatie-uitwisseling
• Let op bij bezoeken toezichthouders: bestuursrechtelijk een andere houding dan als er een 

strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld.
• Instrueer betrokken personen (richtlijn (on)aangekondigde bezoeken) 
• Zorg bijvoorbeeld dat er uitdrukkelijk wordt gevraagd naar het doel van het bezoek en of het 

een strafrechtelijk of bestuursrechtelijk onderzoek betreft.

→ Omgevingswet.

• Verschuiving naar private borging?
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Slot

• Vragen?


