PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2005/85
Gedeputeerde Staten van Limburg

Gelet op artikel IV van de verordening tot wijziging van de Provinciale
milieuverordening Limburg van
18 november 2005, Provinciaal Blad nr. 82 van 2005;
Besluiten:
De tekst van de Provinciale milieuverordening Limburg, zoals deze laatstelijk is
gewijzigd bij de verordening tot wijziging van de Provinciale milieuverordening Limburg
van 18 november 2005, Provinciaal Blad nr. 82 van 2005, in het Provinciaal Blad te
plaatsen als volgt:

PROVINCIALE MILIEUVERORDENING LIMBURG
HOOFDSTUK 1

ALGEMEEN

Artikel 1.1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a.
de wet: de Wet milieubeheer;
b.
inspecteur: de inspecteur, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de wet;
c.
de commissie: de provinciale commissie, bedoeld in artikel 2.1;
d.
gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Limburg;
e.
provinciaal milieuprogramma: het provinciale milieuprogramma als bedoeld in
artikel 4.14 van de wet;
f.
saneringsplan: een plan als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet
bodembescherming;
g.
milieubeschermingsgebied: een gebied als bedoeld in artikel 5.1;
h.
de grondwateronttrekker: de houder van een inrichting als bedoeld in
artikel 15.34, tweede lid, van de wet;
i.
Bouwstoffenbesluit: het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming, Staatsblad 1995, 567.
Artikel 1.2
Vervallen
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HOOFDSTUK 2

PROVINCIALE COMMISSIE MILIEU EN WATERHUISHOUDING

Artikel 2.1
1.
Er is een provinciale commissie als bedoeld in artikel 2.41 van de wet en artikel
8 van de Wet op de waterhuishouding.
2.
De commissie wordt vooraf door het provinciaal bestuur gehoord over
maatregelen en plannen die van betekenis zijn voor het provinciale milieubeheer
en het provinciale beleid inzake de waterhuishouding.
3.
Tot de maatregelen en plannen, bedoeld in het tweede lid, behoren in ieder
geval:
a.
het provinciale milieubeleidsplan;
b.
de provinciale milieuverordening;
c.
het provinciale milieuprogramma;
d.
het waterhuishoudingsplan, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet op
de waterhuishouding;
e.
de verordening ingevolge artikel 8, eerste lid, van de Wet op de
waterhuishouding;
f.
de verordeningen waterkwaliteitsbeheer op grond van de Wet
verontreiniging oppervlaktewateren;
g.
de grondwaterverordening op grond van de Grondwaterwet;
h.
een streekplan als bedoeld in artikel 4a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening alsmede een plan tot uitwerking daarvan, indien van betekenis
voor het provinciale milieubeheer en de provinciale waterhuishouding;
i.
een provinciaal natuurbeleidsplan;
j.
het provinciaal ontgrondingenplan of onderdelen daarvan.
4.
De commissie is bevoegd het provinciaal bestuur uit eigen beweging van advies
te dienen omtrent vraagstukken betreffende het provinciaal beleid op het terrein
van het milieubeheer en van de waterhuishouding.
5.
De commissie brengt elk jaar een verslag van haar werkzaamheden uit.
6.
De commissie zendt het verslag aan provinciale staten en gedeputeerde staten.
Artikel 2.2
De inspecteur is van rechtswege lid van de commissie.
Artikel 2.3
1.
Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de verdere
samenstelling en de werkwijze van de commissie.
2.
In de regels, bedoeld in het eerste lid, worden tenminste geregeld:
a.
de wijze van benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de
commissie;
b.
het secretariaat van de commissie;
c.
de wijze van bijeenroeping van de vergadering en de vergaderfrequentie;
d.
de wijze waarop de commissie haar adviezen uitbrengt.
3.
Gedeputeerde staten zorgen bij de samenstelling van de commissie voor een
afgewogen vertegenwoordiging van deskundigen en partners met betrekking tot
het provinciale milieu- en waterhuishoudingsbeheer.
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HOOFDSTUK 3

INSPRAAK BIJ BESLUITEN VAN ALGEMENE STREKKING

Vervallen
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HOOFDSTUK 4

ALGEMEEN PROVINCIAAL MILIEUBELEID

Titel 4.1 Milieukwaliteitseisen
gereserveerd
Titel 4.2 Instructies voor vergunningen voor inrichtingen en voor lozingen op
oppervlaktewateren
Artikel 4.1
1.
In dit artikel wordt onder een inrichting verstaan een inrichting die behoort tot een
categorie van inrichtingen die is aangewezen in bijlage 2. Voor zover in die
bijlage bij een categorie van inrichtingen categorieën van gevallen zijn
aangewezen, zijn de volgende leden van dit artikel slechts in zodanige gevallen
van toepassing.
2.
Indien het bevoegd gezag een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet
verleent, worden aan de vergunning in ieder geval de beperkingen aangebracht
en de voorschriften verbonden als bedoeld in bijlage 2.
3.
Het bevoegd gezag kan, voor zover dit is aangegeven in bijlage 2, afwijken van
de beperkingen en voorschriften als bedoeld in het tweede lid, dan wel nadere
eisen stellen. Een nadere eis wordt gesteld als voorschrift dat aan de vergunning
wordt verbonden.
Titel 4.3 Afvalstoffen
§ 4.3.1

Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 4.2
1.
Bij de gemeentelijke verordening bedoeld in artikel 10.10 van de wet worden
regels gesteld omtrent de verwijdering van de volgende bestanddelen van
huishoudelijke afvalstoffen direct na het ontstaan ervan en de afzonderlijke
inzameling van die bestanddelen:
a.
glas;
b.
oud papier en karton.
2.
Bij de verordening kan voor bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen als
bedoeld in het eerste lid, in het belang van de doelmatige verwijdering van die
afvalstoffen worden bepaald, dat
a.
die bestanddelen dienen te worden gebracht naar een door de gemeente
binnen de gemeente of binnen de gemeenten waarmee wordt
samengewerkt aangewezen plaats;
b.
regels als bedoeld in het eerste lid niet gelden voor daarbij aangewezen
categorieën van personen.
3.
De in het eerste lid bedoelde regels treden uiterlijk met ingang van 1 januari
1998 in werking.
Artikelen 4.3-4.4
Vervallen
§ 4.3.2

Afvalwater

Artikel 4.5
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1.
2.

De aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de
wet wordt in vijfvoud ingediend.
De aanvraag bevat ten minste de volgende gegevens en bescheiden:
a.
een overzicht van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor de
inzameling en het transport van afvalwater;
b.
een kaart (1:25.000), waarop het gebied waarop de aanvraag betrekking
heeft is aangegeven;
c.
een overzicht van de ligging en de lozingssituatie van alle percelen in het
gebied waarop de aanvraag betrekking heeft, die niet op de gemeentelijke
riolering zijn aangesloten;
d.
een of meer kaarten (1:10.000) met daarop aangegeven de percelen die
alsnog op de gemeentelijke riolering worden aangesloten en de percelen
waarvoor ontheffing wordt gevraagd;
e.
voor alle percelen die nog niet op de gemeentelijke riolering zijn
aangesloten: een gespecificeerd overzicht van de kosten, indien wordt
aangesloten op de gemeentelijke riolering. Indien dit uit oogpunt van
kosten voordelen biedt, wordt zoveel mogelijk uitgegaan van clustering
van de percelen;
f.
het door de raad van de gemeente vastgestelde beleid met betrekking tot
de nog niet op de gemeentelijke riolering aangesloten percelen buiten de
bebouwde kom, alsmede, indien van toepassing, binnen de bebouwde
kom;
g.
voor een bebouwde kom, van waaruit afvalwater met een
vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten wordt
geloosd: een overzicht van de maatregelen die door de gemeente worden
getroffen om het afvalwater te verwerken;
h.
indien over het voornemen van de gemeente tot het achterwege laten van
de voorzieningen overleg is gevoerd met de betrokken
waterkwantiteitsbeheerder of waterkwaliteitsbeheerder als bedoeld in
artikel 1 van de Wet op de waterhuishouding: de resultaten van dat
overleg.

Artikel 4.6
1.
Op de voorbereiding van een beschikking op de aanvraag om ontheffing als
bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de wet is de in afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.
2.
Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende stukken die
redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van het ontwerp, ligt gedurende zes
weken ter inzage ten kantore van de provincie en ten kantore van de betrokken
gemeente.
3.
Gedurende de in het tweede lid genoemde termijn kan een ieder zijn zienswijze
omtrent het ontwerp naar voren brengen bij gedeputeerde staten.
4.
Gedeputeerde staten stellen de betrokken waterkwantiteitsbeheerder en
waterkwaliteitsbeheerder als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de
waterhuishouding in de gelegenheid binnen de in het tweede lid genoemde
termijn advies uit te brengen met betrekking tot het ontwerp-besluit.
Artikel 4.7
Vervallen
§ 4.3.3

Bedrijfsafvalstoffen
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Afdeling 1. Algemeen
Artikel 4.8-4.10
Vervallen
Afdeling 2. Het gescheiden houden van bedrijfsafvalstoffen

Artikel 4.11
Een persoon als bedoeld in artikel 10.19, tweede lid, van de wet, aan wie
bedrijfsafvalstoffen worden afgegeven, is –indien die afvalstoffen hem gescheiden van
andere stoffen en afvalstoffen die niet behoren tot dezelfde categorie, zijn
aangeboden– verplicht die afvalstoffen gescheiden te houden van andere stoffen en
afvalstoffen die behoren tot een andere categorie en gescheiden af te geven wanneer
hij zich daarvan ontdoet.
Artikel 4.12
Degene die bedrijfsafvalstoffen vervoert, is verplicht die afvalstoffen van andere stoffen
en afvalstoffen die niet behoren tot dezelfde categorie, gescheiden te houden indien zij
hem gescheiden zijn aangeboden.
Artikel 4.14-4.34
Vervallen
§ 4.3.4

Gevaarlijke afvalstoffen

Artikel 4.35-4.46
Vervallen
Titel 4.4 Gebruik van gesloten stortplaatsen
Artikel 4.47
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a.
gesloten stortplaats: een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder
b, van de wet;
b.
nazorgvoorzieningen: de voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld
in artikel 8.49, eerste en tweede lid, van de wet;
c.
werk: een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub a, van het
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming.
Artikel 4.48
1.
Het is verboden in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de
wet bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd:
a.
werken te maken of te behouden;
b.
stoffen of voorwerpen, niet zijnde afvalstoffen, te storten, te plaatsen of
neer te leggen, of deze te laten staan of liggen;
c.
andere dan de onder a of b bedoelde handelingen te verrichten indien die
handelingen de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.49,
eerste lid, van de wet, kunnen belemmeren, dan wel de
nazorgvoorzieningen kunnen beschadigen.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op:
a.
het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 8.49 van de wet;
b.
handelingen die betrekking hebben op het oprichten, veranderen of in
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werking hebben van een inrichting of op het veranderen van de werking
daarvan.
Artikel 4.49
1.
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het in artikel 4.48, eerste
lid, gestelde verbod indien het belang dat de gesloten stortplaats geen nadelige
gevolgen voor het milieu veroorzaakt, zich daartegen niet verzet.
2.
Aan een ontheffing kunnen in ieder geval voorschriften worden verbonden die tot
doel hebben:
a.
de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
b.
aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
c.
te voorkomen dat de uitvoering van de nazorg anderszins wordt
belemmerd.
3.
Vervallen.
Artikel 4.50
1.
De aanvraag voor de ontheffing, bedoeld in artikel 4.49, wordt in vijfvoud bij
gedeputeerde staten ingediend.
2.
In de aanvraag worden de volgende gegevens vermeld:
a.
naam en adres van de aanvrager;
b.
het voorgenomen gebruik van de gesloten stortplaats en van het gebied
waarin nazorgvoorzieningen zijn gelegen;
c.
het adres, de kadastrale aanduiding en een kadastrale kaart, die uiterlijk
drie maanden voor de aanvraag van de ontheffing door het kadaster is
afgegeven, waarop het grondgebied van het voorgenomen gebruik als
bedoeld onder b is aangegeven;
d.
de naam en het adres van een ieder die een zakelijk of een persoonlijk
recht heeft op het grondgebied bedoeld onder c;
e.
een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en
toestemmingen om het voorgenomen gebruik te kunnen realiseren;
f.
de maatregelen die worden getroffen om:
1°
de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen;
2°
aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen;
3°
anderszins de uitvoering van de nazorg niet te belemmeren;
g.
de wijze van evaluatie van en rapportage over de uitvoering van de onder
f bedoelde maatregelen.
Titel 4.5 Overige algemene regels
gereserveerd
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HOOFDSTUK 5

MILIEUBESCHERMINGSGEBIEDEN

Titel 5.1 Aanwijzing van milieubeschermingsgebieden
Artikel 5.1
Milieubeschermingsgebieden zijn de gebieden die zijn aangewezen in bijlage 6. De
aanwijzing geschiedt ter bescherming van de belangen die voor elk van die gebieden in
die bijlage zijn aangeduid.
Gedeputeerde staten zijn bevoegd de grenzen van de gebieden uit te werken.
Artikel 5.2
1.
Gedeputeerde staten of, indien het gebied is aangewezen ter bescherming van
de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning, de
grondwateronttrekker dragen er zorg voor dat de als stiltegebied,
waterwingebied, freatisch of niet-freatisch grondwaterbeschermingsgebied nader
aangeduide milieubeschermingsgebieden als zodanig goed zichtbaar zijn
aangeduid door borden, waarvan het model wordt vastgesteld door
gedeputeerde staten.
2.
De in het eerste lid bedoelde borden worden geplaatst langs alle openbare
wegen en vaarwegen die tot het gebied toegang geven dan wel daaraan
grenzen, op of nabij de grens van het gebied.
Titel 5.2 Milieukwaliteitseisen voor milieubeschermingsgebieden
gereserveerd
Titel 5.3 Milieu-effectrapportage
gereserveerd
Titel 5.4 Instructies voor vergunningen voor inrichtingen in
milieubeschermingsgebieden
Artikel 5.3
1.
In dit artikel wordt onder een inrichting verstaan een inrichting die behoort tot een
categorie van inrichtingen die is aangewezen in bijlage 9. Voor zover in die
bijlage bij een categorie van inrichtingen categorieën van gevallen zijn
aangewezen, zijn de volgende leden van dit artikel slechts in zodanige gevallen
van toepassing.
2.
Indien het bevoegd gezag een vergunning krachtens artikel 8.1 van de wet
verleent voor een inrichting die is of zal zijn gelegen in een
milieubeschermingsgebied, worden aan de vergunning in ieder geval de
beperkingen aangebracht en de voorschriften verbonden als bedoeld in bijlage 9.
3.
Het bevoegd gezag kan, voor zover dit is aangegeven in bijlage 9, afwijken van
de beperkingen en voorschriften als bedoeld in het tweede lid, dan wel nadere
eisen stellen. Een nadere eis wordt gesteld als voorschrift dat aan de vergunning
wordt verbonden.
4.
De in het tweede lid bedoelde beperkingen en voorschriften worden door
het bevoegd gezag binnen 10 jaar aan de op het tijdstip van inwerkingtreding
van dit artikel reeds verleende vergunningen voor inrichtingen aangebracht
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respectievelijk verbonden, tenzij in bijlage 9 daarvoor een ander tijdstip is
aangegeven.
Titel 5.5 Rechtstreeks werkende regels voor gedragingen in
milieubeschermingsgebieden
§1

Algemene bepalingen

Artikel 5.4
1.
Ieder die in een milieubeschermingsgebied handelingen verricht en weet of
redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen in dat gebied het
bijzondere belang met het oog waarop het gebied als beschermingsgebied is
aangewezen wordt of kan worden geschaad, is verplicht alle maatregelen te
nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die schade
te voorkomen, dan wel indien die schade zich voordoet, deze zoveel mogelijk te
beperken en de gevolgen van de handelingen zoveel mogelijk te beperken en
ongedaan te maken.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing
a.
op handelingen verricht in inrichtingen waarvoor het in artikel 8.1, eerste
lid, van de wet gestelde verbod geldt;
b.
op de agrarische bedrijfsvoering in gebieden als bedoeld in artikel 1.2,
vijfde lid, laatste volzin, van de wet;
c.
voor zover artikel 2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen, artikel 13 van de
Wet bodembescherming of artikel 10.3 van de wet van toepassing is.
Artikel 5.5
1.
In een milieubeschermingsgebied gelden de in deze titel omschreven regels voor
zover deze in bijlage 6 voor dat gebied van toepassing zijn verklaard.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing op
a.
de agrarische bedrijfsvoering in gebieden als bedoeld in artikel 1.2, vijfde
lid, laatste volzin, van de wet;
b.
handelingen die betrekking hebben op het oprichten, veranderen of in
werking hebben van een inrichting of op het veranderen van de werking
daarvan, tenzij in deze titel anders is bepaald.
§2

Regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder

Afdeling 1. Algemene bepaling
Artikel 5.6
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a.
geluidsapparaat, toestel, motorvoertuig en bromfiets: hetgeen daaronder wordt
verstaan in artikel 1 van de Wet geluidhinder;
b.
openbare weg: hetgeen in artikel 1, eerste lid, onder b, van de
Wegenverkeerswet 1994 wordt verstaan onder het begrip "wegen", met
uitzondering van die wegen die krachtens de Wegenverkeerswet 1994 alleen
openstaan voor voetgangers of fietsers.
Afdeling 2. Verbodsregels
Artikel 5.7
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1.

2.

De in deze afdeling omschreven verbodsregels gelden niet voorzover de
geluidsapparaten, toestellen, motorvoertuigen dan wel bromfietsen worden
gebruikt voor de uitoefening van taken door politie, brandweer en geneeskundige
hulpverlening dan wel voor normale werkzaamheden uit agrarisch,
visserijtechnisch, bosbouwkundig of beheerstechnisch oogpunt.
De beoordeling van het in het eerste lid gestelde is de bevoegdheid van de in
artikel 5.14 genoemde bestuursorganen.

Artikel 5.8
Het is verboden zich met een motorvoertuig of bromfiets met draaiende
verbrandingsmotor te bevinden buiten de openbare weg of buiten andere voor
bestemmingsverkeer openstaande wegen of terreinen.
Artikel 5.9
Het is verboden een toertocht of wedstrijd voor motorvoertuigen of bromfietsen te
houden of daaraan deel te nemen.
Artikel 5.10
Het is verboden airgun- en andere knalapparatuur en motorisch aangedreven
werktuigen te bezigen.
Artikel 5.11
Vervallen

Artikel 5.12
Het is verboden de volgende toestellen te gebruiken:
a.
omroepinstallaties, sirenes, hoorns en soortgelijke apparatuur, tenzij in gebruik
door personen belast met de wedstrijdleiding van wielertochten die voorkomen
op de kalender van de Union Cycliste Internationale of de Koninklijke
Nederlandsche Wielren Unie, in de uitoefening van hun functie;
b.
modelvliegtuigen, modelboten en modelauto’s aangedreven met
verbrandingsmotoren;
c.
muziekinstrumenten en andere geluidsapparaten, al dan niet gekoppeld aan
geluidversterkers;
d.
jet-ski’s aangedreven door verbrandingsmotoren;
e.
knalapparatuur en vuurwerk, tenzij het gebruik noodzakelijk is ter oproeping van
personen of ter afwending van dreigend gevaar of indien dit geschiedt tijdens de
jaarwisseling, gedurende de periode dat dit is toegestaan bij de Algemene
Plaatselijke of Politieverordening;
f.
vuurwapens, tenzij
1°
in gebruik door personen met opsporingsbevoegdheid in de uitoefening
van hun functie
2°
het noodseinmiddelen betreft in geval van nood;
3°
in gebruik met inachtneming van het bepaalde in de Flora- en faunawet.
Artikel 5.13
Vervallen
Afdeling 3. Ontheffingen
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Artikel 5.14
1.
Van de verboden in de artikelen 5.8 tot en met 5.13 kan ontheffing worden
verleend.
2.
Wanneer het stiltegebied is gelegen binnen het grondgebied van een gemeente
beslissen burgemeester en wethouders van die gemeente over de
ontheffingverlening.
3.
Wanneer het stiltegebied op het grondgebied van meerdere gemeenten is
gelegen, beslissen burgemeester en wethouders van de gemeente, waar de
geluidverstorende activiteit plaatsvindt, over de ontheffingverlening.
4.
Wanneer in het stiltegebied een geluidverstorende activiteit op het grondgebied
van meerdere gemeenten plaatsvindt, beslissen gedeputeerde staten over de
ontheffingverlening.
Artikel 5.17
Het bevoegd gezag voor de ontheffingverlening is ook bevoegd gezag voor de
handhaving van het verbod danwel de ontheffing.
Artikel 5.18
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op verzoeken
tot ontheffing van de verboden bedoeld in de artikelen 5.8 en 5.10 tot en met 5.13.
§ 3 Regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de
waterwinning
Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 5.19
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a.
waterwingebieden, freatische grondwaterbeschermingsgebieden, niet-freatische
grondwaterbeschermingsgebieden en Roerdalslenk: de gebieden die zijn
aangewezen in artikel II van bijlage 6;
b.
bodembeschermingsgebied Mergelland: gebied dat is aangewezen in artikel III
van bijlage 6;
c.
bodem: het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en
gasvormige bestanddelen en organismen;
d.
schadelijke stoffen: stoffen of combinaties van stoffen, in welke vorm ook,
waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden
verwacht dat ze -op of in de bodem gerakend- de bodem verontreinigen of
kunnen verontreinigen;
e.
dierlijke meststoffen: hetgeen daaronder wordt verstaan bij of krachtens de
Meststoffenwet en de Meststoffenwet 1947, alsmede paardenmest;
f.
zuiveringsslib: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit kwaliteit en
gebruik overige organische meststoffen; onder zuiveringsslib wordt kalkslib
mede begrepen;
g.
lozing in de bodem: het definitief in de bodem brengen van vloeistoffen, met
uitzondering van de lozingen als bedoeld in artikel 2 van het Lozingenbesluit
bodembescherming;
h.
landbouwgrond, bouwland, maïsland en grasland: hetgeen daaronder wordt
verstaan in het Besluit gebruik dierlijke meststoffen;
i.
ontvlambare vloeistoffen en brandbare vloeistoffen: hetgeen daaronder wordt
verstaan in bijlage 9;
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j.
k.

l.
m.

werk, bouwstof, gebruik of gebruiken van bouwstoffen, schone grond, categorie
I-bouwstof: hetgeen daar onder wordt verstaan in het Bouwstoffenbesluit;
Vrijstellingsregeling grondverzet: Vrijstellingsregeling grondverzet (beschikking
van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van
10 september 1999, nr. DBO 99185501, Staatscourant 180);
licht verontreinigde grond: hetgeen daar onder wordt verstaan in de
Vrijstellingsregeling grondverzet;
Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden: Vrijstellingsregeling
samenstelling- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit (beschikking van de
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 25 juni
1999, nr. DBO/99179989, Staatscourant 126).

Artikel 5.20
1.
Gedeputeerde staten kunnen een lijst van stoffen vaststellen die in ieder geval
worden aangemerkt als schadelijke stoffen als bedoeld in artikel 5.19, onder d.
2.
Alvorens de lijst als bedoeld in het eerste lid vast te stellen of te wijzigen winnen
gedeputeerde staten advies in van de commissie en de inspecteur.
Afdeling 2. Waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden
Bouwstoffen
Artikel 5.20a
1.
Het is verboden in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden een
bouwstof te gebruiken.
2.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover de bouwstof
a.
in het grondwaterbeschermingsgebied Itteren-Borgharen wordt gebruikt; of
b.
schone grond is; of
c.
grond is die voldoet aan de samenstellingswaarden als bedoeld in bijlage
A van de Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden en,
voorzover die waarden niet voorkomen in bijlage A van de
Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden, aan de
samenstellingswaarden als bedoeld in bijlage 1 van het
Bouwstoffenbesluit; of
d.
een categorie I-bouwstof is en het werk niet blijvend onderdeel van de
bodem wordt; of
e.
licht verontreinigde grond is en voor het gebruik van die grond een
vrijstelling geldt als bedoeld in artikel 2 van de Vrijstellingsregeling
grondverzet en de grond voorts niet in het waterwingebied wordt gebruikt.
Inrichtingen
Artikel 5.21
1.
Het is verboden in waterwingebieden een inrichting op te richten.
2.
Het is verboden in waterwingebieden een inrichting of de werking daarvan te
veranderen, indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat die verandering
nadelige gevolgen heeft voor de kwaliteit van het grondwater met het oog op de
waterwinning.
3.
Het is verboden in waterwingebieden binnen een inrichting ondergrondse tanks
voor de opslag van ontvlambare of brandbare vloeistoffen in gebruik te hebben,
die twintig jaar of langer geleden zijn geplaatst.
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Artikel 5.22
De verboden in artikel 5.21 gelden niet voor inrichtingen ten behoeve van de
grondwateronttrekking, met het oog waarop het betreffende gebied wordt beschermd,
voor zover deze oprichting of verandering redelijkerwijs noodzakelijk is voor de normale
werking van de inrichting.
Artikel 5.23
1.
Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden een in bijlage 10,
onderdeel 1, bedoelde inrichting op te richten.
2.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor het grondwaterbeschermingsgebied
Itteren-Borgharen.
Artikel 5.24
1.
Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden een inrichting als bedoeld
in bijlage I behorend bij het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
waarin de opslag van ontvlambare of brandbare vloeistoffen ondergronds
plaatsvindt, op te richten.
2.
Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden een inrichting te
veranderen, voor zover die verandering leidt tot het vervangen van een
bestaande door een nieuwe ondergrondse danwel het aanbrengen van een
nieuwe ondergrondse tank voor de opslag van ontvlambare of brandbare
vloeistoffen.
3.
Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden binnen een inrichting een
of meer ondergrondse tanks voor de opslag van ontvlambare of brandbare
vloeistoffen in gebruik te hebben, die twintig jaar of langer geleden zijn geplaatst.
4.
De verboden in het tweede en derde lid gelden niet voor ondergrondse tanks
voor de opslag van ontvlambare of brandbare vloeistoffen bij bestaande
inrichtingen voor de openbare verkoop aan derden van benzine en dieselolie
voor motorvoertuigen voor het wegverkeer, voor zover dieselolie niet als
hoofdproduct verkocht wordt.
Artikel 5.25
1.
Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden een in bijlage 10,
onderdeel 2, bedoelde inrichting waarvoor het in artikel 8.1 van de wet gestelde
verbod niet geldt in werking te hebben.
2.
Het verbod in het eerste lid geldt niet als wordt voldaan aan de overeenkomstig
artikel 5.35 vastgestelde algemene voorschriften.
3.
In werking zijnde inrichtingen als bedoeld in het eerste lid, dienen uiterlijk met
ingang van 1 januari 2001 te voldoen aan de in het tweede lid bedoelde
voorschriften.
4.
In werking zijnde inrichtingen als bedoeld in het eerste lid, die worden veranderd
of waarvan de werking wordt veranderd voor 1 januari 2001, dienen uiterlijk met
ingang van 1 januari 2001 te voldoen aan de in het tweede lid bedoelde
voorschriften, met dien verstande dat hetgeen verandert wordt onmiddellijk
voldoet aan de in het tweede lid bedoelde voorschriften.
Gedragingen buiten inrichtingen
Artikel 5.26
Het is verboden in waterwingebieden buiten inrichtingen:
a.
een gebouw in de zin van de Woningwet tot stand te brengen;
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b.

een lozing in de bodem uit te voeren.

Artikel 5.27
Het verbod in artikel 5.26, onder a, geldt niet voor:
a.
gebouwen ten behoeve van die grondwateronttrekking, met het oog waarop het
betreffende gebied wordt beschermd;
b.
gedeeltelijke veranderingen of vernieuwingen van gebouwen alsmede voor
verbouwing of oprichting van gebouwen van beperkte betekenis als bedoeld in
het Besluit meldingplichtige bouwwerken.
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Artikel 5.28
1.
Het is verboden in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden
buiten inrichtingen:
a.
schadelijke stoffen te hebben, te gebruiken, te vervoeren of op of in de
bodem te brengen of te doen geraken;
b.
constructies van welke aard ook, leidingen en installaties daaronder
begrepen, tot stand te brengen, te hebben of te gebruiken met het doel het
vervoeren, bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van
schadelijke stoffen door, op of in de bodem mogelijk te maken;
c.
begraafplaatsen als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging, terreinen voor
de uitstrooiing van as als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de
lijkbezorging of dierbegraafplaatsen op te richten, te hebben of te
gebruiken;
d.
boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben dieper dan
drie meter beneden het maaiveld;
e.
de grond te roeren dieper dan drie meter beneden het maaiveld of
anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren,
waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de
beschermende werking van de slechtdoorlatende bodemlagen kunnen
aantasten;
f.
wegen, parkeergelegenheden, terreinen die –al dan niet tijdelijk–
openstaan voor gemotoriseerd verkeer, waterwegen of spoorwegen aan te
leggen of te hebben of hierop of hieraan wijzigingen aan te brengen die
verandering brengen in de bestaande of te verwachten risico’s voor de
grondwaterkwaliteit, de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden
hieronder niet begrepen;
g.
kampeergelegenheden, met uitzondering van het houden van
kampeerterreinen voor ten hoogste tien kampeermiddelen als bedoeld in
artikel 8, tweede lid, van de Wet op de openluchtrecreatie, danwel
recreatiecentra, kampementen of schietterreinen aan te leggen, te
hebben, in exploitatie te nemen of te exploiteren;
h.
dierlijke meststoffen te gebruiken;
i.
(vervallen);
j.
zuiveringsslib te gebruiken.
2.
Waar in het eerste lid sprake is van oprichten, tot stand brengen of aanleggen,
wordt daaronder mede verstaan wijzigen of uitbreiden.
Artikel 5.29
1.
Het verbod in artikel 5.28, eerste lid, onder a, geldt niet voor:
a.
het voorhanden hebben, gebruiken of vervoeren van geringe
hoeveelheden schadelijke stoffen die dienen of gediend hebben voor
normaal huishoudelijk gebruik, mits bewaard in een deugdelijke
verpakking en afdoende beschermd tegen invloeden van
weersomstandigheden;
b.
schadelijke stoffen aanwezig in en benodigd voor het doen functioneren
van gemotoriseerd verkeer of motorwerktuigen;
c.
het voorhanden hebben, gebruiken of vervoeren van middelen ter
bestrijding van gladheid van wegen, mits doelmatig toegepast en bewaard
in een deugdelijke verpakking en afdoende beschermd tegen invloeden
van weersomstandigheden;
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d.

2.

3.

4.

5.

het voorhanden hebben, gebruiken en vervoeren van schadelijke stoffen,
die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de openbare drinkwaterproductie;
e.
het gebruik van krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet in
waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden toegestane
bestrijdingsmiddelen;
f.
het vervoeren van schadelijke stoffen in afgesloten en vloeistofdichte
tanks van tankauto’s, tankwagens of tankwagons, of van schadelijke
stoffen in een deugdelijk gesloten verpakking en op zodanige wijze dat
geen gevaar voor verspreiding of verstuiving bestaat;
g.
het gebruiken van bouwstoffen, voor zover deze bouwstoffen
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.20a, tweede lid, worden gebruikt.
De verboden in artikel 5.28, eerste lid, onder d en e, gelden niet voor:
a.
het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van
grondwateronttrekkingen met het oog op de openbare
drinkwaterproductie;
b.
het inrichten van boorputten ten behoeve van het grondwaterbeheer in het
kader van de Wet bodembescherming en de Grondwaterwet;
c.
het saneren van de bodem dan wel het verrichten van handelingen ten
gevolge waarvan een verontreiniging van de bodem wordt verminderd of
verplaatst, indien voor dat saneren of die handelingen gedeputeerde
staten in het kader van de Wet bodembescherming opdracht of
toestemming hebben gegeven;
d.
het verrichten van bodemonderzoeken die bij of krachtens wet zijn
voorgeschreven.
Indien er bij de werkzaamheden als bedoeld in het tweede lid, onder a tot en met
d, sprake is van een boorput, dienen de doorboorde weerstandbiedende lagen
en het boorgat, van nul tot drie meter beneden het maaiveld te worden afgedicht
met klei of bentoniet.
Het verbod van artikel 5.28, eerste lid, onder h, geldt niet voor het gebruik van
dierlijke meststoffen in:
a.
waterwingebieden en freatische grondwaterbeschermingsgebieden,
alsmede in niet-freatische grondwaterbeschermingsgebieden, gelegen in
het bodembeschermingsgebied Mergelland, mits zulks geschiedt in de
periode vanaf 1 februari tot 1 september;
b.
buiten het Mergelland gelegen niet-freatische
grondwaterbeschermingsgebieden.
De in artikel 5.28, eerste lid, gestelde verboden gelden niet als wordt voldaan
aan de overeenkomstig artikel 5.35 vastgestelde algemene voorschriften.

Artikel 5.30
1.
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van:
a.
het verbod als bedoeld in artikel 5.26, onder a, indien voor het betreffende
perceel het op 1 januari 1989 vigerende bestemmingsplan het tot stand
brengen van een gebouw in de zin van de Woningwet toestond en het op
het moment van de ontheffingsaanvraag vigerende bestemmingsplan dit
toestaat;
b.
de verboden als bedoeld in artikel 5.28, eerste lid, onder a, b, f, en g;
c.
de verboden als bedoeld in artikel 5.28, eerste lid, onder c, d, en e, voor
activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden;
d.
het verbod als bedoeld in artikel 5.28, eerste lid, onder j, voor het gebruik
van zuiveringsslib in niet-freatische grondwaterbeschermingsgebieden.
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2.

3.

Gedeputeerde staten kunnen in afwijking van:
a.
het eerste lid geen ontheffing verlenen voor de ondergrondse opslag van
schadelijke stoffen in waterwingebieden;
b.
het eerste lid, onder d, geen ontheffing verlenen voor het gebruik van
zuiveringsslib in niet-freatische grondwaterbeschermingsgebieden
gelegen in het bodembeschermingsgebied Mergelland.
Op de voorbereiding van een besluit op de aanvraag om ontheffing, dan wel tot
wijziging of intrekking van een ontheffing is de in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht geregelde procedure niet van toepassing.

Artikel 5.31
Gedeputeerde staten kunnen in bijzonder gevallen voor het gebruik van dierlijke
meststoffen in gebieden als bedoeld in artikel 5.29, vierde lid, onder a, een langere
termijn vaststellen dan de in dat lid genoemde.
Afdeling 3. Roerdalslenk
Artikel 5.32
Het is in de Roerdalslenk verboden:
a.
boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben dieper dan
30 meter beneden het maaiveld;
b.
de grond te roeren dieper dan 30 meter beneden het maaiveld, of deze
handeling toe te laten, of anderszins werken op of in de bodem uit te voeren of te
doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die
de beschermende werking van de slechtdoorlatende bodemlagen kunnen
aantasten.
Artikel 5.33
1.
De in artikel 5.32 gestelde verboden gelden niet voor:
a.
het inrichten van boorputten ten behoeve van het provinciale
grondwaterbeheer in het kader van de Wet bodembescherming en de
Grondwaterwet;
b.
het verrichten van bodemonderzoeken die bij of krachtens wet zijn
voorgeschreven.
2.
Indien er bij de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onder a en b,
sprake is van een boorput, dienen de doorboorde weerstandbiedende lagen en
het boorgat, van nul tot drie meter beneden het maaiveld, te worden afgedicht
met klei of bentoniet.
3.
De in artikel 5.32 gestelde verboden gelden niet voor zover wordt voldaan aan
de overeenkomstig artikel 5.35 vastgestelde algemene voorschriften.
Artikel 5.34
1.
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden in artikel
5.32.
2.
Op de voorbereiding van een besluit op de aanvraag om ontheffing, dan wel tot
wijziging of intrekking van een ontheffing is de in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht geregelde procedure niet van toepassing.
Afdeling 4. Algemene voorschriften
Artikel 5.35
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1.

2.

§4

Gedeputeerde staten kunnen voor inrichtingen of gedragingen in:
a.
artikel 5.25;
b.
artikel 5.28;
c.
artikel 5.32;
algemene voorschriften vaststellen.
Voorafgaand aan het gebruik maken van de in het eerste lid bedoelde
bevoegdheid winnen gedeputeerde staten advies in van de commissie en de
inspecteur.
Regels ter bescherming van de bodem

Afdeling 1. Algemene bepalingen
Artikel 5.36
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a.
bodembeschermingsgebied Mergelland: gebied dat is aangewezen in artikel III
van bijlage 6;
b.
bodem, schadelijke stoffen, dierlijke meststoffen, zuiveringsslib: hetgeen
daaronder wordt verstaan in artikel 5.19;
c.
bron: plaats in het bodembeschermingsgebied Mergelland waar al dan niet
tijdelijk natuurlijke uitvloeiing van grondwater optreedt;
d.
bronzone: gebied met een straal van vijf meter rondom de bron;
e.
beekdal: gebied in het bodembeschermingsgebied Mergelland en als zodanig
aangegeven op de bij het Intentieprogramma bodembescherming Limburg 1991
behorende en daarvan deel uitmakende kaarten;
f.
graft: lijnvormige, met gras, struiken of hakhout begroeide hellingtrede;
g.
holle weg: smalle, diepe insnijding op een helling in gebruik zijnde als voetpad of
weg;
h.
werk, bouwstof, gebruik of gebruiken van bouwstoffen, schone grond, categorie
I-bouwstof, Vrijstellingsregeling grondverzet, licht verontreinigde grond,
Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden: hetgeen daar onder
wordt verstaan in artikel 5.19;
i.
MVR-grond: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vrijstellingsregeling
samenstelling- en immissiewaarden.
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Afdeling 1a. Bouwstoffen
Artikel 5.36a
1.
Het is verboden in het bodembeschermingsgebied Mergelland een bouwstof te
gebruiken.
2.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover de bouwstof buiten
waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden
a.
in een werk wordt gebruikt dat niet blijvend onderdeel van de bodem
wordt; of
b.
schone grond is; of
c.
grond is die voldoet aan de samenstellingswaarden als bedoeld in bijlage
A van de Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden en,
voorzover die waarden niet voorkomen in bijlage A van de
Vrijstellingsregeling samenstelling- en immissiewaarden, aan de
samenstellingswaarden als bedoeld in bijlage 1 van het
Bouwstoffenbesluit; of
d.
licht verontreinigde grond is en voor het gebruik van die grond een
vrijstelling geldt als bedoeld in artikel 2 van de Vrijstellingsregeling
grondverzet; of
e.
MVR-grond is en voor het gebruik van die grond een vrijstelling geldt als
bedoeld in artikel 2.3 van de Vrijstellingsregeling samenstelling- en
immissiewaarden.
Afdeling 2. Gedragingen buiten inrichtingen
Artikel 5.37
1.
Het is verboden in het bodembeschermingsgebied Mergelland buiten
inrichtingen:
a.
in of ter plaatse van een beekdal, een bron en bronzone, alsmede in of ter
plaatse van graften en holle wegen schadelijke stoffen toe te passen;
b.
in of ter plaatse van een beekdal, een bron en bronzone, alsmede in of ter
plaatse van graften en holle wegen afvalstoffen –al dan niet tijdelijk– op of
in de bodem te brengen;
c.
in een beekdal grondwerkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren
die leiden tot een aantasting van het reliëf, met uitzondering van
werkzaamheden voor het herstel en onderhoud van het beekdal;
d.
in een beekdal ontwateringswerkzaamheden uit te voeren of te doen
uitvoeren;
e.
in een bron en bronzone grond- of ontwateringswerkzaamheden uit te
voeren of te doen uitvoeren, met uitzondering van werkzaamheden voor
het herstel en onderhoud van bron en bronzone;
f.
in of ter plaatse van graften en holle wegen grondwerkzaamheden uit te
voeren of te doen uitvoeren, met uitzondering van werkzaamheden
noodzakelijk voor het herstel en onderhoud van graften en holle wegen;
g.
boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben dieper dan
drie meter beneden het maaiveld;
h.
de grond te roeren dieper dan drie meter beneden het maaiveld, of deze
handeling toe te laten;
i.
handelingen te verrichten of te doen verrichten waarvan men weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat deze erosie van de bodem bevorderen;
j.
dierlijke meststoffen te gebruiken;
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2.

k.
(vervallen);
l.
zuiveringsslib te gebruiken.
Waar in het eerste lid sprake is van oprichten, tot stand brengen of aanleggen,
wordt daaronder mede verstaan wijzigen of uitbreiden.

Artikel 5.38
1.
Het verbod in artikel 5.37, eerste lid, onder a, geldt niet:
a.
voorzover sprake is van het voorhanden hebben, gebruiken of vervoeren
van schadelijke stoffen als bedoeld in artikel 5.29, eerste lid, onder a, b en
f;
b.
voor het gebruik van krachtens de Bestrijdingsmiddelenwet toegestane
bestrijdingsmiddelen.
2.
Het verbod in artikel 5.37, eerste lid, onder g en h, geldt niet voor:
a.
het oprichten van boorputten ten behoeve van het grondwaterbeheer in
het kader van de Wet bodembescherming en de Grondwaterwet;
b.
het saneren van de bodem dan wel het verrichten van handelingen ten
gevolge waarvan een verontreiniging van de bodem wordt verminderd of
verplaatst, indien voor dat saneren of die handelingen gedeputeerde
staten in het kader van de Wet bodembescherming opdracht of
toestemming hebben gegeven.
3.
Het verbod van artikel 5.37, eerste lid, onder j, geldt niet voor het gebruik van
dierlijke meststoffen, mits zulks geschiedt in de periode vanaf 1 februari tot 1
september.
4.
De in artikel 5.37, eerste lid, gestelde verboden gelden niet als wordt voldaan
aan de overeenkomstig artikel 5.41 vastgestelde algemene voorschriften.
5.
Het verbod van artikel 5.37, eerste lid, onder a, geldt niet voor het gebruiken van
bouwstoffen, voor zover deze bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5.36a worden gebruikt.
Artikel 5.39
1.
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel
5.37, eerste lid, onder a tot en met i.
2.
Op de voorbereiding van een besluit op de aanvraag om ontheffing, dan wel tot
wijziging of intrekking van een ontheffing is de in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht geregelde procedure niet van toepassing.
Artikel 5.40
Gedeputeerde staten kunnen in bijzonder gevallen voor het gebruik van dierlijke
meststoffen een langere termijn vaststellen dan de in artikel 5.38, derde lid, genoemde.
Afdeling 3. Algemene voorschriften
Artikel 5.41
1.
Gedeputeerde staten kunnen voor gedragingen als bedoeld in 5.37 algemene
voorschriften stellen.
2.
Alvorens van de bevoegdheid in het eerste lid gebruik te maken winnen
gedeputeerde staten advies in van de commissie.
Titel 5.6 Toetsing van ammoniakreductieplannen
Artikelen 5.42-5.44
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Vervallen
Titel 5.7 Afvalwater in kwetsbare gebieden
Artikel 5.45
In deze titel wordt verstaan onder kwetsbaar gebied:
a.
een gebied dat is aangewezen in de artikelen II, met uitzondering van de
Roerdalslenk, en III van bijlage 6;
b.
een gebied dat is aangewezen in artikel V, onder b, van bijlage 6.
Artikel 5.46
1.
De aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 10.33, tweede lid, van de
wet met betrekking tot percelen, gelegen in een kwetsbaar gebied bevat
tenminste de gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 4.5, tweede lid,
alsmede de volgende gegevens:
a.
de aanduiding: kwetsbaar gebied;
b.
de gevolgen voor het milieu in het kwetsbaar gebied indien niet wordt
aangesloten op de gemeentelijke riolering.
2.
Gedeputeerde staten zijn bevoegd het bepaalde in het eerste lid nader uit te
werken.
3.
Artikel 4.5, eerste lid, en de artikelen 4.6 en 4.7 zijn van overeenkomstige
toepassing.
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HOOFDSTUK 6
Titel 6.1

BODEMSANERING

Algemeen

Artikel 6.1
De indiening van het rapport van het nader onderzoek, de indiening van het
saneringsplan, of indien de beschikking wordt gegeven naar aanleiding van een
melding als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet bodembescherming: het doen
van die melding, wordt voor de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht
aangemerkt als een aanvraag tot het nemen van een besluit.
Artikel 6.2
1.
Voor de melding, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet
bodembescherming wordt gebruik gemaakt van een door gedeputeerde staten
vastgesteld formulier waarop in aanvulling op de gegevens bedoeld in artikel 28,
tweede lid, in ieder geval worden vermeld:
a.
het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied
waarop de verontreiniging zich bevindt;
b.
de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht
heeft op het grondgebied, bedoeld onder a, alsmede van de gebruiker
daarvan;
c.
de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal
plaatsvinden dan wel handelingen zullen worden verricht ten gevolge
waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.
2.
Het meldingsformulier, het rapport van het nader onderzoek en het
saneringsplan worden in vijfvoud bij gedeputeerde staten ingediend.
3.
Het rapport van nader onderzoek bevat een kadastrale kaart, waarop het geval
van verontreiniging is aangegeven, een identiek, niet ingebonden exemplaar van
deze kaart en eerder met betrekking tot het geval uitgevoerd onderzoek.
Artikel 6.3
1.
In het saneringsplan worden de volgende gegevens vermeld:
A.
Algemene gegevens
1°
het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van het grondgebied
waarop de verontreiniging zich bevindt;
2°
een kadastrale kaart, waarop het geval van verontreiniging is aangegeven,
die ten hoogste dertien weken voor de indiening van het saneringsplan
door het kadaster is afgegeven, een uittreksel van het kadaster waaruit de
huidige eigendomssituatie blijkt, dat ten hoogste dertien weken voor de
indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgegeven, een op
de ligging van het grondgebied waarop de verontreiniging zich bevindt
betrekking hebbende uitsnede uit de plankaart van het vigerende
bestemmingsplan, alsmede de daarbij behorende
bestemmingsplanvoorschriften;
3°
het gebruik van de bodem;
4°
de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht
heeft op het grondgebied, bedoeld onder 1°, alsmede van de gebruiker
daarvan;
5°
de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal
plaatsvinden;
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6°

B.

C.

een tijdschema met een eventuele fasering, waarbij in ieder geval de
datum waarop met de sanering naar verwachting zal worden begonnen,
en de datum waarop de sanering naar verwachting zal zijn afgerond, zijn
aangegeven;
7°
een specificatie van de bij de uitvoering van de sanering betrokken
bedrijven en instanties, voorzover deze ten tijde van het indienen van het
saneringsplan bekend zijn.
8°
vervallen
9°
vervallen
10° vervallen
Keuze saneringsvariant
1°
de gekozen saneringsvariant met het saneringsdoel;
2°
indien de sanering in fasen wordt uitgevoerd: de voorgenomen fasering,
alsmede het verzoek om een besluit als bedoeld in artikel 38, vierde lid,
van de Wet bodembescherming;
3°
indien slechts een gering gedeelte van de verontreiniging van de bodem
wordt verplaatst: het verzoek om een besluit te nemen op grond van
artikel 40, eerste lid, van de Wet bodembescherming.
4°
vervallen
De te nemen maatregelen
1°
een beschrijving van de wijze waarop de gekozen saneringsvariant zal
worden uitgevoerd;
2°
een beschrijving van de effecten die met de te treffen
saneringsmaatregelen worden beoogd, waaronder mede begrepen een
nadere beschrijving van de kwaliteit van de bodem die met de sanering zal
worden bereikt;
3°
een beschrijving van de maatregelen die de sanering mogelijk moeten
maken;
4°
een beschrijving van de te treffen (geo)hydrologische en andere
technische voorzieningen met de gekozen dimensionering en de invloed
hiervan op de omgeving;
5°
vervallen
6°
vervallen
7°
gegevens over de kwaliteit van de eventueel te gebruiken aanvulgrond;
8°
gegevens over de bestemming van overige verontreinigde stoffen die,
naast de verontreinigde grond, vrijkomen bij de sanering;
9°
indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig blijft: een
nazorgplan met de technische, juridische, financiële en organisatorische
aspecten van:
de wijze waarop de instandhouding van de isolerende
voorzieningen wordt gewaarborgd en gecontroleerd;
de wijze waarop het betrokken grondgebied in verband met
het isoleren van die verontreiniging zal worden beheerd;
de maatregelen die zullen worden genomen in verband met
beperkingen die de verontreiniging voor het gebruik van de bodem
met zich brengt;
10° indien verontreinigde grond zal worden afgegraven of verontreinigd
grondwater zal worden onttrokken:
de te verwachten hoeveelheid af te graven grond dan wel te
onttrekken hoeveelheid grondwater;
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D.

2.

3.

4.

een omschrijving van de bestemming van die grond of dat
grondwater waarbij wordt ingegaan op de mogelijkheden om op een
milieuhygiënisch verantwoorde wijze de grond of het grondwater te
verwerken;
indien de grond of het grondwater geheel of gedeeltelijk niet
zal worden gereinigd: de redenen daarvoor;
11° een beschrijving van de wijze waarop de voortgang van de
grondwatersanering wordt gecontroleerd en hoe over de voortgang wordt
gerapporteerd;
12° een beschrijving van de werkzaamheden op grond waarvan gedeputeerde
staten nadien bij het evaluatierapport kunnen beoordelen of de sanering
volgens plan is uitgevoerd, tot welke werkzaamheden in ieder geval
behoren:
een beschrijving van de wijze waarop de milieukundige
begeleiding plaatsvindt;
een mededeling aan gedeputeerde staten van het tijdstip van
de feitelijke aanvang van de saneringswerkzaamheden, te
verzenden uiterlijk een week voor dat tijdstip;
het opstellen van een ontgravingskaart en een
grondwateronttrekkingskaart.
Financiële gegevens
1°
een begroting van de kosten van de sanering;
2°
een overzicht van de financiële middelen ter dekking van de
saneringskosten.
Het saneringsplan gaat vergezeld van:
a.
de adviesaanvrage als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet
bodembescherming, tenzij die adviesaanvrage achterwege kan blijven op
grond van het tweede lid van dat artikel juncto artikel 28, derde lid, van de
Wet bodembescherming of op grond van de Regeling beoordeling
reinigbaarheid grond bodemsanering;
b.
het advies van het servicecentrum indien dit is uitgebracht;
c.
een identiek, niet ingebonden exemplaar van de kadastrale kaart als
bedoeld in het eerste lid, onder A, 2°.
Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wet
bodembescherming kan het vermelden in het saneringsplan van gegevens als
bedoeld in het eerste lid achterwege blijven indien:
a.
bij de indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens
ontbreken,
b.
daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en
c.
die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het
saneringsplan.
Het eerste lid is niet van toepassing op een saneringsplan dat betrekking heeft
op een sanering van de bodem ten aanzien waarvan artikel 9, vijfde lid, van het
Besluit tankstations milieubeheer van toepassing is.

Artikel 6.3a
1.
Degene die het saneringsplan heeft ingediend waarmee gedeputeerde staten op
basis van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming hebben
ingestemd, biedt uiterlijk dertien weken na beëindiging van de
saneringswerkzaamheden drie exemplaren van het evaluatierapport met
betrekking tot de sanering aan gedeputeerde staten aan. Hierbij wordt
afzonderlijk gerapporteerd over de grondsanering en de grondwatersanering
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indien de grondwatersanering op een later tijdstip wordt beëindigd dan de
grondsanering. In dit evaluatierapport is ten minste opgenomen:
a.
een beschrijving van de getroffen saneringsmaatregelen;
b.
een evaluatie van de mate waarin de effecten van de getroffen
saneringsmaatregelen overeenstemmen met de beoogde effecten van
deze maatregelen;
c.
indien ten behoeve van de sanering grond is aangevoerd, de hoeveelheid,
de kwaliteit en de herkomst van de aangevoerde grond;
d.
indien de verontreinigde grond is afgegraven of het verontreinigde
grondwater aan de bodem is onttrokken, de hoeveelheid, de kwaliteit en
de bestemming van die grond onderscheidenlijk dat grondwater;
e.
een beschrijving van de kwaliteit van de bodem na het uitvoeren van de
sanering, waaronder mede begrepen een beschrijving van de aard,
omvang en ligging van de verontreiniging indien na de sanering
verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven;
f.
indien na de sanering verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven,
de aanduiding
1°
of de verontreiniging beperkingen in het gebruik met zich
meebrengt, en zo ja welke;
2°
of de verontreiniging maatregelen noodzakelijk maakt, en zo ja
welke.
Artikel 6.4
Vervallen
Artikel 6.5
1.
Voordat gedeputeerde staten overgaan tot sanering van een geval van ernstige
verontreiniging stellen zij een saneringsplan vast.
2.
Met betrekking tot de inhoud van het plan is artikel 6.3 van overeenkomstige
toepassing.
Titel 6.2 Bijzondere regels inzake sanering van de waterbodem
Artikel 6.6
1.
Het saneringsplan bedoeld in artikel 63e van de Wet bodembescherming bevat
de gegevens bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, alsmede de volgende gegevens:
a.
bij A. Algemene gegevens:
1°
de naam en de functie van het oppervlaktewater;
2°
de wijze waarop de waterkwantiteitsbeheerder van het beheersgebied
waarin zich de verontreiniging bevindt, en -voor zover deze niet zelf met
de sanering is belast- de betrokken waterkwaliteitsbeheerder bij de
uitvoering van de sanering worden betrokken;
b.
bij C. De te nemen maatregelen:
3°
de hoeveelheid te verwijderen baggerspecie, onderverdeeld in de
hoeveelheid onderhoudsbaggerspecie en de hoeveelheid
saneringsbaggerspecie.
2.
Artikel 6.3, eerste lid, onder C, 8° en 10°, is op vrijkomende baggerspecie van
overeenkomstige toepassing.
3.
Artikel 6.3, tweede en derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 6.7
Met betrekking tot de instemming met het saneringsplan is artikel 6.1 van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 6.8
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De waterkwaliteitsbeheerder verschaft gedeputeerde staten de informatie omtrent de
resultaten van door hem uitgevoerde saneringen en de besteding van de daarvoor aan
hem toegekende gelden overeenkomstig de voorschriften die gedeputeerde staten
stellen bij het verlenen van een bijdrage.
Artikel 6.9
In de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 63i, eerste lid, onder c, van de
Wet bodembescherming worden in aanvulling op het gestelde in artikel 63i, derde lid,
vermeld:
a.
de risico’s ten aanzien van de verspreiding van de achterblijvende ernstige
verontreinigingen, alsmede de wijze waarop deze risico’s worden
geminimaliseerd;
b.
de bestemming van de vrijkomende baggerspecie en de eventuele fracties
daarvan.
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HOOFDSTUK 7

ONTHEFFINGEN

Artikel 7.1
Van de bepalingen van deze verordening en van de daarvan deel uitmakende bijlagen
kan een ontheffing als bedoeld in artikel 1.3 van de wet worden verleend voor zover dat
bij die bepalingen is aangegeven. Dit hoofdstuk is van toepassing op de
totstandkoming van beslissingen op aanvragen tot het geven van een ontheffing en van
besluiten tot wijziging of intrekking van een ontheffing.
Artikel 7.2
1.
Het bestuursorgaan houdt bij het besluit op de aanvraag om ontheffing in ieder
geval rekening met:
a.
het geldende provinciale milieubeleidsplan;
b.
de richtwaarden voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de
gedraging waarvoor ontheffing wordt gevraagd, gevolgen kan hebben,
voor zover de verplichting tot het rekening houden daarmee is vastgelegd
in bijlage 1 of bijlage 7.
2.
Het bestuursorgaan neemt bij het besluit op de aanvraag om ontheffing in ieder
geval in acht de grenswaarden voor de onderdelen van het milieu, waarvoor de
gedraging waarvoor ontheffing wordt gevraagd, gevolgen kan hebben, voor
zover de verplichting tot het in acht nemen daarvan is vastgelegd in bijlage 1 of
bijlage 7.
Artikel 7.3
1.
De ontheffing wordt geweigerd indien door het stellen van beperkingen of
voorschriften niet voldoende kan worden tegemoet gekomen aan het belang dat
beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing wordt gevraagd.
2.
De ontheffing wordt in ieder geval geweigerd indien verlening daarvan niet in
overeenstemming zou zijn met hetgeen overeenkomstig artikel 7.2, tweede lid, in
acht moet worden genomen.
Artikel 7.4
1.
Een ontheffing kan in het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan
ontheffing wordt verleend, onder beperkingen worden verleend. Aan een
ontheffing worden de voorschriften verbonden, die ter bescherming van dat
belang nodig zijn.
2.
Met betrekking tot de ontheffing, de beperkingen waaronder de ontheffing wordt
verleend en de aan de ontheffing te verbinden voorschriften zijn de artikelen
8.11, 8.12, 8.13 en 8.16 van de wet van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7.5
1.
Een ontheffing geldt voor degene aan wie zij is verleend en voor zijn
rechtsopvolgers, tenzij bij de ontheffing anders is bepaald.
2.
In afwijking van het eerste lid geldt een ontheffing die betrekking heeft op de
verwijdering van afvalstoffen slechts voor degene aan wie zij is verleend.
Artikel 7.6
1.
Op verzoek van de houder van een ontheffing kan het bestuursorgaan
beperkingen waaronder de ontheffing is verleend, en voorschriften die daaraan
zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen
aanbrengen of voorschriften aan de ontheffing verbinden.
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2.

Het bestuursorgaan kan –anders dan op verzoek van de houder– beperkingen
waaronder een ontheffing is verleend, en voorschriften die daaraan zijn
verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen
aanbrengen of voorschriften aan een ontheffing verbinden in het belang dat
beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing is verleend.

Artikel 7.7
1.
Het bestuursorgaan kan een ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken op
verzoek van de houder van de ontheffing, indien het belang dat beschermd
wordt door de bepaling waarvan ontheffing is verleend, zich daartegen niet
verzet.
2.
Het bestuursorgaan kan -anders dan op verzoek van de houder- een ontheffing
geheel of gedeeltelijk intrekken indien:
a.
het gebruik maken van de ontheffing ontoelaatbaar nadelige gevolgen
heeft voor het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan
ontheffing is verleend, en toepassing van artikel 7.6 redelijkerwijs daarvoor
geen oplossing biedt;
b.
gedurende drie jaar geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van
de ontheffing;
c.
in gevallen dat artikel 7.5, tweede lid, van toepassing is of bij de ontheffing
is bepaald dat zij niet geldt voor de rechtsopvolgers van degene aan wie
zij is verleend: de houder van de ontheffing niet meer degene is die de
gedraging waarvoor ontheffing is verleend, uitvoert.
Artikel 7.8
Met betrekking tot een besluit op grond van artikel 7.6 of 7.7 zijn de artikelen 7.2 tot en
met 7.4 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7.9
1.
Een aanvraag om een ontheffing op de voorbereiding waarvan de procedure van
afdeling 3. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, wordt in
vijfvoud ingediend bij het bestuursorgaan. Andere aanvragen worden in drievoud
ingediend, tenzij in deze verordening anders is bepaald.
2.
Een aanvraag bevat in ieder geval:
a.
een beschrijving van de gedraging waarvoor een ontheffing wordt
verzocht, daaronder begrepen gegevens omtrent constructie, afmetingen
en het gebruik van installaties of andere werken;
b.
een of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt
verkregen van de plaats waar de gedraging zal plaatsvinden;
c.
een opgave van de hoeveelheid, de aard en de samenstelling van stoffen
ten aanzien waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze van
belang zijn voor de nadelige gevolgen voor het milieu die de gedraging
kan veroorzaken, alsmede van de te verwachten emissies.
3.
Gedeputeerde staten kunnen nadere regels stellen omtrent de inhoud van de
aanvraag.
Artikel 7.10
1.
Indien afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is met
betrekking tot de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag om een
ontheffing, stelt het bestuursorgaan
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a.

2.
3.

burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de gedraging
waarvoor ontheffing wordt gevraagd, plaatsvindt of zal plaatsvinden, in
gevallen waarin zij niet het bestuursorgaan zijn, of
b.
gedeputeerde staten in gevallen waarin ontheffing wordt gevraagd voor
een gedraging die plaats vindt of zal plaatsvinden in een
milieubeschermingsgebied en zij niet het bestuursorgaan zijn,
in de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking op
de aanvraag.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het
voornemen een besluit te nemen als bedoeld in artikel 7.6 of 7.7.
In het geval een aanvraag als bedoeld in het eerste lid of een voornemen als
bedoeld in het tweede lid betrekking heeft op een gedraging waarop regels van
paragraaf 3 van titel 5.5 van toepassing zijn, wordt de inspecteur in de
gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van de beschikking op de
aanvraag en de grondwateronttrekker als een bestuursorgaan als bedoeld in
artikel 3:15, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht, betrokken
bij de totstandkoming van de beschikking.
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HOOFDSTUK 8

VERGOEDING VAN KOSTEN EN SCHADE

Vervallen
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HOOFDSTUK 9

VERBODS- ENSTRAFBEPALINGEN

Artikel 9.1
Een gedraging in strijd met artikel 4.11, 4.12, 4.48, eerste lid, 5.4, eerste lid, 5.8, 5.9,
5.10, 5.12, 5.20a, eerste lid, 5.21, 5.23, eerste lid, 5.24, eerste tot en met derde lid,
5.25, eerste lid, 5.26, 5.28, eerste lid, 5.29, derde lid, 5.32, 5.33, tweede lid, 5.36a,
eerste lid, 5.37, eerste lid, of 6.3a is een strafbaar feit.
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HOOFDSTUK 10 OVERGANGS- ENSLOTBEPALINGEN
Artikelen 10.1-10.4
Vervallen
Artikel 10.5
Zolang voor inrichtingen als bedoeld in het Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt
milieubeheer nog geen algemene voorschriften krachtens artikel 5.25, tweede lid, in
werking zijn getreden, kunnen gedeputeerde staten aan deze inrichtingen ontheffing
verlenen van het verbod gesteld in artikel 5.25, eerste lid.
Artikel 10.6
1.
In de gebieden die in bijlage 6 zijn aangewezen als waterwingebied en
grondwaterbeschermingsgebied en ten aanzien waarvan eerst bij de
inwerkingtreding van deze verordening regels ter bescherming van de kwaliteit
van het grondwater met het oog op de waterwinning worden gesteld, dient
degene die gedragingen verricht of doet verrichten waarvoor krachtens
paragraaf 3 van titel 5.5 een ontheffing is vereist, deze binnen 12 maanden na
de inwerkingtreding van deze verordening schriftelijk aan gedeputeerde staten te
melden.
2.
Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor wegen, parkeergelegenheden,
terreinen die -al dan niet tijdelijk- openstaan voor gemotoriseerd verkeer, water
wegen of spoorwegen als bedoeld in artikel 5.28, eerste lid, onder f, van
paragraaf 3 van titel 5.5 bestaande op het tijdstip van de inwerkingtreding van
deze verordening. Deze worden geacht met ontheffing in de zin van deze
verordening aanwezig te zijn.
3.
Een melding als bedoeld in het eerste lid wordt gelijkgesteld met een op grond
van paragraaf 3 van titel 5.5 verleende ontheffing.
Artikel 10.7
Indien een ondergrondse tank als bedoeld in de artikelen 5.21, derde lid, en 5.24,
derde lid, op het tijdstip waarop deze verordening in werking treedt reeds 20 jaar of
langer geleden is geplaatst, wordt deze tank uiterlijk binnen twee jaar na
inwerkingtreding van deze verordening buiten gebruik gesteld.
Artikel 10.8
Deze verordening kan worden aangehaald als: Provinciale milieuverordening Limburg.
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BIJLAGE 1

gereserveerd

BIJLAGE 2

Instructies voor vergunningen voor inrichtingen

A. Begripsomschrijvingen.
In deze bijlage wordt verstaan onder:
o
gesloten stortplaats: een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder
b, van de wet;
o
nazorgvoorzieningen: de voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld
in artikel 8.49, eerste en tweede lid, van de wet;
o
bovenafdichting: een circa 1,5 meter dikke waterkerende constructie die na
sluiting van een stortplaats volgens het Stortbesluit bodembescherming
aangebracht wordt en welke van onder naar boven wordt opgebouwd uit een
steunlaag, al of niet voorzien van een gasonttrekkingssysteem, een minerale
laag, een kunststof folie, een hemelwaterdrainagelaag en een afdeklaag;
o
nazorgorganisatie: gedeputeerde staten;
o
werk: een werk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub a, van het
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming;
o
bouwstof: een bouwstof als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub b, van het
Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming;
o
evenement: een manifestatie, uitvoering, voorstelling, wedstrijd, sportevenement
of soortgelijke gebeurtenis, waarbij publiek aanwezig is.
B. Aanwijzing van categorieën van inrichtingen (art. 4.2.1, eerste lid)
Categorieën van inrichtingen: categorie 1 t/m 28 als bedoeld in bijlage I, behorende bij
het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer

Ligging in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de wet bedoelde zorg met betrekki
tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd
Nr.

Activiteit

A1.

de aanleg, het telen en het onderhoud van flora (beplanting)

A2.

het verrichten van (mechanische) ingrepen in de bodem

A3.

het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (fundatie voor) hekwerken of overige soortgelijke constructies

A4.

het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (ondergrondse) infrastructuur voor afvoer van water

A5.

het tot stand brengen, hebben of gebruiken van opslagvoorzieningen voor stoffen (vast en vloeibaar) of voorwerpen

A6.

het tot stand brengen, hebben of gebruiken van een werk

A7.

het (onder) houden van fauna (dieren)

A8.

het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (wandel/ fiets) routes of parcours ter uitoefening van (sport) activiteit
intensieve recreatie

34

A9.

het tot stand brengen, hebben of gebruiken van (ondergrondse) infrastructuur t.b.v. elektriciteit of overige
verbindingskabels

A10.

het tot stand brengen, hebben, of gebruiken van speeltoestellen

A11.

het verrichten van activiteiten die tot gevolg hebben dat de vorm of hoogte van de gesloten stortplaats wordt beïnvlo

A12.

het toepassen van bouwstoffen

A13.

tot stand brengen, hebben of gebruiken van wegen, parkeerterreinen en terreinen voor zover die -al dan niet tijdelijkvoor gemotoriseerd verkeer openstaan

A14.

het tot stand brengen, hebben of gebruiken van een bouwwerk of object

A15.

het organiseren van bijeenkomsten of evenementen

A16.

het uitvoeren van bouw- of aanlegwerkzaamheden

C. Omschrijving van beperkingen en voorschriften (art. 4.2.1, tweede lid )
Voorschriften te verbinden aan de milieuvergunning

Nr.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat de nazorgvoorzieningen te allen tijde bereikbaar dienen te zijn voor

B1

zowel personeel van de nazorgorganisatie als (rollend) materieel, zo nodig met beperking van het gebruik door de
vergunninghouder.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de activiteiten van de vergunninghouder zoveel mogelijk gescheiden

B2

dienen te blijven van de nazorgvoorzieningen en mogelijke schade aan de nazorgvoorzieningen door de
activiteiten van de gebruiker en vergunninghouder moeten worden voorkomen door het treffen van voorzieningen
of maatregelen.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat (tijdelijke) constructies (onder- of bovengronds) voor wat betreft

B3

zetting en klink geen nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.
Voorafgaand aan het toepassen van deze constructies dienen berekeningen te worden overgelegd aan de
nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt dat de constructies voor wat betreft zetting en klink geen nadelige
invloeden hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat funderingen, kabels, leidingen, ingrepen in de bodem, etc. de

B4

bovenafdichting niet mogen beschadigen en derhalve ten minste 50 centimeter boven de folie van de
bovenafdichting dienen te worden aangelegd of toegepast.
In afwijking van de vorige volzin dienen de bedoelde voorzieningen of ingrepen tenminste 25 centimeter boven de
folie van de bovenafdichting te worden aangelegd of toegepast, indien het in acht nemen van een afstand van 50
centimeter alleen kan worden aangehouden door het ophogen van de afdeklaag en een dergelijke ophoging
nadelige invloed zou hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Bij het aanhouden van
een afstand van minder dan 50 centimeter tot de folie van de bovenafdichting dient gebruik te worden gemaakt van
zodanige materialen en een zodanige werkwijze dat beschadiging van de drainagevoorzieningen en de folie wordt
voorkomen. Voorafgaand aan de uitvoering van deze activiteit worden aan de nazorgorganisatie gegevens en
berekeningen overgelegd waarin aangetoond wordt dat een dergelijke beschadiging wordt voorkomen. De
vergunninghouder dient uiterlijk één week voor aanvang van deze activiteit de aanvangsdatum van de activiteit te
melden aan de nazorgorganisatie en het bevoegd gezag.
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Voorschriften inhoudende de verplichting dat in geval van een calamiteit de activiteiten van de nazorgorganisatie

B5

voorrang krijgen op de activiteiten van de gebruiker en vergunninghouder.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat beworteling niet dieper mag plaatsvinden dan 50 centimeter boven de

B6

folie van de bovenafdichting.
Voorschriften inhoudende de verplichting tot het aanbrengen van knaagdierwerend (in geval van B7) of

B7

wortelwerend doek (in geval van B1), met dien verstande dat indien bomen worden geplant daarnaast extra
beschermende voorzieningen dienen te worden aangebracht ter voorkoming van beschadiging van de
drainagevoorzieningen en de folie. Deze extra beschermende voorzieningen dienen te bestaan uit het aanbrengen
van een extra wortelwerend doek of een zodanige ophoging van de afdeklaag dat beschadiging van de
drainagevoorzieningen en de folie wordt voorkomen, waarbij voldaan moet worden aan daaromtrent door
gedeputeerde staten te stellen nadere eisen.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat peilbuizen moeten worden uitgevoerd met een extra stevige

B8

afwerkconstructie.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de opslag van materialen of gewassen voor wat betreft zetting en

B9

klink geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.
Voorafgaand aan de uitvoering van de opslag dienen gegevens en berekeningen te worden overgelegd aan de
nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt, dat voor wat betreft zetting en klink de opslag geen nadelige invloed
heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.
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Voorschriften inhoudende de verplichting voor de vergunninghouder om - indien de uitvoering van

B10

nazorgactiviteiten dit noodzakelijk maakt - onder zijn eigen verantwoordelijkheid de verwijdering van voorzieningen,
constructies, e.d. die niet tot de nazorg behoren, te realiseren.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat ter voorkoming van erosie van de bovenafdichting het oppervlak na

B11

oogsten ingezaaid dient te worden.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat in verband met mogelijke schade aan de bovenafdichting als gevolg

B12

van overbemesting en kaalslag, het vee regelmatig verweid dient te worden.
Voorschriften inhoudende de verplichting om voorzieningen te treffen voor het corrigeren van eventuele

B13

verschilzakkingen en klink.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de (fiets- of wandel-) routes of parcours periodiek vernieuwd en

B14

gestructureerd dienen te worden ter voorkoming van erosie van de bovenafdichting.
Voorschriften inhoudende de verplichting om waterpartijen zodanig te dimensioneren dat het optreden van

B15

verschilzettingen wordt voorkomen.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij gebruik van open vuur afdoende maatregelen getroffen worden in

B16

verband met mogelijk vrijkomend stortgas en ter voorkoming van beschadiging van de nazorgvoorzieningen.
Voorschriften inhoudende de verplichting om te voorkomen dat bemesting, gewasbescherming en bewatering, de

B17

monitoring in het kader van de nazorg verstoort dan wel schade aan de nazorgvoorzieningen toebrengt.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat het toepassen van (mechanische) belasting (al dan niet tijdelijk) van

B 18

de bodem als gevolg van de aanleg, het gebruik en het onderhoud van de activiteit, zodanig uitgevoerd wordt dat
de draagkracht van de bovenafdichting voldoende groot is om deze belasting te weerstaan en dat er geen
(verschil)zettingen optreden die nadelige invloed hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de
nazorg.
Voorafgaand aan het toepassen van de (mechanisch) belasting dienen gegevens en berekeningen te worden
overgelegd aan de nazorgorganisatie waarin aangetoond wordt dat de draagkracht van de bovenafdichting
voldoende is om deze belasting te weerstaan en dat er geen (verschil)zettingen optreden die nadelige invloed
hebben op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de chemische belasting ten gevolge van de activiteit de

B19

doorlatendheid van de voorzieningen niet mag beïnvloeden.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de chemische belasting ten gevolge van de activiteit de kwaliteit van

B20

het hemelwater niet zodanig mag beïnvloeden dat niet langer kan worden vastgesteld dat deze waterkwaliteit is
ontstaan door lekkend percolaat uit de gesloten stortplaats.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat de op of onder het maaiveld toe te passen bouwstoffen geen

B21

nadelige invloed hebben op de monitoring of op de kwaliteit van de aangebrachte afdeklaag, bijvoorbeeld door
uitloging. Bouwstoffen moeten terugneembaar worden toegepast en mogen niet met de bodem worden vermengd.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat:

B22

- zodanige voorzieningen moeten worden getroffen dat tijdens een (mechanische) ingreep geen verontreiniging
van de bodem plaatsvindt of kan plaatsvinden;
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- de mate van doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep niet groter is dan daarvoor.
Voorschriften inhoudende de verplichting (ondergrondse) infrastructuur voor afvoer van (afval)water, zodanig aan

B23

te leggen en te onderhouden dat het gehele stelsel vloeistofdicht is, alsmede de verplichting deze leidingen voor in
gebruik name en vervolgens om de vijf jaar te inspecteren op vloeistofdichtheid. Aanleg, beheer en onderhoud van
leidingen ten behoeve van het transport van (afval)water dienen plaats te vinden overeenkomstig de van
toepassing zijnde Nederlandse Praktijkrichtlijnen.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of te worden aangebracht welke

B24

duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de
verplichting een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van deze voorzieningen.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat het te gebruiken materieel (voor graaf-, transport- en andere

B25

werkzaamheden) zodanig moet zijn uitgerust en worden gebruikt dat verontreiniging van de bodem met schadelijke
stoffen niet kan optreden.
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Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij intensief of zwaar gebruik van de bovenste laag van de afdeklaag

B26

ter voorkoming van erosie en kaalslag de afdeklaag regelmatig dient te worden aangevuld of te worden ingezaaid.
Voorschriften inhoudende de verplichting dat ophoging van de afdeklaag geen nadelige invloed heeft op de

B27

nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. Voorafgaand aan de uitvoering van deze activiteit worden
aan de nazorgorganisatie gegevens en berekeningen overgelegd waarin aangetoond wordt dat ophoging van de
afdeklaag geen nadelige invloed heeft op de nazorgvoorzieningen of de uitvoering van de nazorg. De
vergunninghouder dient uiterlijk één week voor aanvang van deze activiteit de aanvangsdatum van de activiteit te
melden aan de nazorgorganisatie en het bevoegd gezag.

D. Instructiebepalingen
Activiteit

De van toepassing zijnde

Mogelijkheden voor afwijking/nadere eisen

voorschriften
A1.

B1, B2, B6,B7,B9,B11, B13 B17,

Indien geen diepwortelende beplanting (dat de minerale laag van de

B22, B25, B27

bovenafdichting tot 50 cm afstand benadert) wordt gebruikt hoeft B7
(wortelwerend doek) niet te worden opgenomen.

B6 is niet van toepassing indien diepwortelende beplanting wordt gebrui
A2.

B1, B2, B10, B18, B22, B25, B27

Indien geen voorzieningen of constructies, als bedoeld onder B10, aanw
zijn, hoeft B10 niet te worden opgenomen.

Bij inzet van materieel (mechanische belasting) van zeer geringe omvan
gewicht (100 kilogram of minder) hoeft B18 niet te worden opgenomen.
A3.

B1, B2, B3, B4, B10, B13, B22, B25,
B27

A4.

B1, B2, B3, B4, B13, B18, B23, B24,

Indien het weinig risicovolle leidingen betreft kan een lagere

B25, B27

controlefrequentie worden opgenomen. De inspectie dient daarbij wel do
een gecertificeerd bureau (o.a. KIWA, KOMO) te worden uitgevoerd.

A5.

B1, B2, B3, B4, B5, B9, B10, B13,

Indien stoffen of voorwerpen worden opgeslagen in een hoeveelheid van

B18, B19, B24, B25, B27

hoogste 200 kilogram, hoeft B3 niet te worden opgenomen.

Indien geen schadelijke stoffen worden opgeslagen, hoeft B24 niet te wo
opgenomen.
A6.

B1, B2, B8, B10, B13, B18, B24, B25,
B27

A7.

B1, B2, B7, B8, B10, B12, B18, B25,
B 27

A8.

B1, B2, B10, B14, B15, B18, B21,
B25, B27

A9.

B1, B2, B4, B10, B25, B27
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A10.

B1, B2, B3, B4, B8, B10, B13, B15,

Indien geen sprake is van open vuur of andere ontstekingsbronnen, hoe

B16, B25, B26, B27

B16 niet te worden opgenomen.
Wanneer geen sprake is van waterpartijen, hoeft B15 niet te worden
opgenomen.

A11.

B1, B2, B3, B8, B10, B13, B15, B18,
B25, B27

A12.

B1, B2, B9, B10, B18, B19, B20, B21,
B24, B25, B27

A13.

B1, B2, B8, B9, B10, B13, B18, B19,
B20, B25, B27
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A14.

B1, B2, B3, B4, B5, B10, B13, B18,
B27

A15.

B1, B2, B5, B8, B9, B16, B18, B26,
B27

A16.

B1, B2, B3, B4, B5, B8, B13, B14,
B15, B16, B20, B27

BIJLAGE 3

gereserveerd

BIJLAGE 4

Aanwijzing van categorieën van afvalstoffen en plaatsen

A.
Gereserveerd
B.
Vervallen
C.
Vervallen

BIJLAGE 5
Vervallen
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BIJLAGE 6

Aanwijzing milieubeschermingsgebieden

Artikel I
De op de bij deze verordening behorende kaarten* als stiltegebieden nader
aangeduide milieubeschermingsgebieden en de daarop toepasselijke regels zijn:
nr.

naam van het gebied

gedragingen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Gerendal en omgeving
Droogdal tussen Mheer en Terhorst
Gebied tussen Geul en Gulp
Vijlenerbos en omgeving
Gebied ten zuiden van Mheer en Noorbeek
Gebied tussen Slenaken en Vaals
Gebied tussen Wijlre en Trintelen
Meinweg
Roerdal
Gebied tussen Swalmen en Tegelen
Stramprooierbroek-Tungelerwallen-Wijffelterbroek
Kranenbroek en omgeving
Reutje-Munningsbos-Sweeltje
Groote Peel
Sarsven en de Banen en Vlakwater
Weerter Bossen
Widdonk-Waterbloem-Weyenhout-Doorbrand
Groote en Kleine Moost
Leudal
Asbroeker Heide
De Hamert
Broedersbos
Zelderse Driessen
Sint-Jansberg
Tienraysche en Swolgender Heide-Broekhuizerbroek
Landgoed Geysteren-Geysterenderheide
Mariapeel-Griendtsveen-Grauwveen
Hellingbos en plateau Rimburg
Meertensgroeve
Schinveldse bossen
Jabeekse bossen

als aangeduid in
paragraaf 2 van
titel 5.5
(voor alle gebieden)
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Artikel II
De op de bij deze verordening behorende kaarten* als waterwingebieden, freatische en
niet-freatische grondwaterbeschermingsgebieden en Roerdalslenk nader aangeduide
milieubeschermingsgebieden en de daarop toepasselijke regels zijn:
nr.

naam van het gebied
gedragingen

94.1
Mookerheide
aangeduid in
94.2
Hanik
3 van
94.3
Bergen
94.5
Breehei
gebieden)
94.6
Grubbenvorst
94.7
Californië
94.9
Beegden
94.11
Ospel
94.12
Hunsel
94.14
Herten
94.15
Asselt
94.16
Pey
94.18
Susteren
94.19
Roosteren
94.20
Schinveld
94.21
Geulle
94.22
IJzeren Kuilen
94.24
Heer-Vroendaal
94.25
De Dommel
94.26
Waterval
94.28
Roodborn
94.30
Heel
94.32
Craubeek
96.1
Groote Heide
99.1a
Hoogveld
104.1
Itteren-Borgharen
104.2
Caberg
104.3
De Tombe
107.1
Straelen

als
paragraaf
titel 5.5
(voor alle

Roerdalslenk

Artikel III
Het op de bij deze verordening behorende kaart* als bodembeschermingsgebied nader
aangeduide milieubeschermingsgebied is en de daarop toepasselijke regels zijn:
nr.

Naam van het gebied

gedragingen
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Mergelland

als aangeduid in
paragraaf 4 van
titel 5.5

Artikel IV
Vervallen
Artikel V
De op de bij deze verordening behorende kaart als kwetsbare gebieden nader
aangeduide milieubeschermingsgebieden zijn:
a.
de gebieden die zijn aangewezen bij de artikelen II, met uitzondering van de
Roerdalslenk, en III van deze bijlage;
b.
de overige kwetsbare gebieden.

BIJLAGE 7

gereserveerd

BIJLAGE 8

gereserveerd

BIJLAGE 9
Instructies voor vergunningen voor inrichtingen in
milieubeschermingsgebieden
Onderdeel A. Begripsomschrijvingen
In deze bijlage wordt verstaan onder:
o
CPR 9-1: richtlijn CPR 9-1 van de Commissie Preventie van Rampen door
Gevaarlijke Stoffen (CPR), getiteld ”Vloeibare aardolieproducten ondergrondse
opslag in stalen tanks en afleverinstallaties voor motorbrandstof”, vijfde druk
1993, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van die
commissie, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende norm is.
o
CPR 9-6: richtlijn CPR 9-6 van de Commissie Preventie van Rampen door
Gevaarlijke Stoffen (CPR), getiteld ”Vloeibare aardolieproducten Buitenopslag
van K3-producten in bovengrondse stalen tanks (tot 150 m 3)”, eerste druk 1994,
dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van die commissie,
die met betrekking tot dat onderwerp de geldende norm is.
o
CPR 15-1: richtlijn CPR 15-1 van de Commissie Preventie van Rampen door
Gevaarlijke Stoffen (CPR), getiteld ”Opslag gevaarlijke stoffen in emballage”,
voor opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton), tweede druk 1990, dan
wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van die commissie, die
met betrekking tot dat onderwerp de geldende norm is.
o
CPR 15-2: richtlijn CPR 15-2 van de Commissie Preventie van Rampen door
Gevaarlijke Stoffen (CPR), getiteld ”Opslag gevaarlijke stoffen, chemische
afvalstoffen en bestrijdingsmiddelen in emballage, opslag van grote
hoeveelheden”, voor:
opslag van bestrijdingsmiddelen bij producenten, synthese- en
formuleringsbedrijven,
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o

o
o
o

o

o

o

o

o

o
o

o

opslag van gevaarlijke stoffen vanaf 10 ton en
opslag van chemische afvalstoffen vanaf 10 ton,
eerste druk 1991, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van
die commissie, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende norm is.
CPR 15-3: richtlijn CPR 15-3 van de Commissie Preventie van Rampen door
Gevaarlijke Stoffen (CPR), getiteld ”Opslag bestrijdingsmiddelen in emballage”,
voor opslag van bestrijdingsmiddelen in distributiebedrijven en aanverwante
bedrijven (vanaf 400 kg), eerste druk 1990, dan wel de door gedeputeerde
staten aangewezen richtlijn van die commissie, die met betrekking tot dat
onderwerp de geldende norm is.
NEN: een door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm.
VPR: voorlopige Praktijk Richtlijn, zoals beschreven in de reeks
”Bodembescherming” deel SSB, ministerie van VROM.
NPR 3218: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven Nederlandse
praktijkrichtlijn "Buitenriolering onder vrij verval - Aanleg en onderhoud”, uitgave
1984, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van dat
instituut, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende richtlijn is.
NPR 3220: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven Nederlandse
praktijkrichtlijn "Buitenriolering - Beheer”, uitgave 1994, dan wel de door
gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van dat instituut, die met betrekking
tot dat onderwerp de geldende richtlijn is.
NPR 3398: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven Nederlandse
praktijkrichtlijn "Buitenriolering - Inspectie en toestandsbeoordeling”, uitgave
1992, dan wel de door gedeputeerde staten aangewezen richtlijn van dat
instituut, die met betrekking tot dat onderwerp de geldende richtlijn is.
NEN-EN 1091: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm
"Buitenriolering onder onderdruk", uitgave 1997, dan wel de door gedeputeerde
staten aangewezen norm van dat instituut, die met betrekking tot dat onderwerp
de geldende norm is.
NEN-EN 1610: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm
"Buitenriolering – Aanleg en beproeving van leidingsystemen", uitgave 1998, dan
wel de door gedeputeerde staten aangewezen norm van dat instituut, die met
betrekking tot dat onderwerp de geldende norm is.
NEN-EN 1671: door het Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm
"Overdrukrioleringen buiten gebouwen", uitgave 1997, dan wel de door
gedeputeerde staten aangewezen norm van dat instituut, die met betrekking tot
dat onderwerp de geldende norm is.
BOOT: Besluit opslaan in ondergrondse tanks, Staatsblad 1998, 414.
Schadelijke stoffen: stoffen of combinaties van stoffen, in welke vorm ook,
waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan worden
verwacht dat ze –op of in de bodem gerakend– de bodem verontreinigen of
kunnen verontreinigen.
Licht ontvlambare vloeistoffen: stoffen die:
bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van
energie in temperatuur kunnen stijgen en tenslotte ontbranden;
in vaste toestand, door kortstondige inwerking van een ontstekingsbron,
gemakkelijk kunnen worden ontstoken en na verwijdering van de
ontstekingsbron blijven branden of gloeien;
in vloeibare toestand een vlampunt beneden 21°C hebben;
in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn;
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o
o
o

bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare gassen in een
gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen.
Ontvlambare vloeistoffen: stoffen die in vloeibare toestand een vlampunt hebben
van ten minste 21°C en ten
hoogste 55°C.
Brandbare vloeistoffen: stoffen die in vloeibare toestand een vlampunt hebben
dat hoger ligt dan 55°C.
Omvangrijke lozing van huishoudelijk afvalwater: een lozing in de bodem van
meer dan 10 lozingseenheden per dag, waarbij voor de berekening van het
aantal lozingseenheden wordt uitgegaan van het gesteld in artikel 4 van het
Lozingenbesluit bodembescherming Stb. 1997, 649.
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Onderdeel B. Instructieregels
Categorieën van inrichtingen: categorie 1 t/m 28 als bedoeld in bijlage I, behorende bij
het Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer
Ligging in waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied
Nr.

Activiteit

Voorschriften

A1.

Het op- en overslaan van

B1 Voorschriften inhoudende de verplichting de bodembeschermende

schadelijke stoffen in

maatregelen en voorzieningen te treffen als aangegeven in de CPR 9-1, met

ondergrondse tanks

uitzondering van hoofdstuk 9.
B2 Voorschriften inhoudende de verplichting dat:
-

een bestaande enkelwandige tank uiterlijk 20 jaar na plaatsing buiten
gebruik moet worden gesteld;

-

een buiten gebruik gestelde tank moet worden verwijderd
overeenkomstig het gestelde in het BOOT;

-

een nieuw te plaatsen te leggen tank en de bijbehorende vulleiding
dubbelwandig moeten worden uitgevoerd en moeten zijn voorzien van
een lekdetectiesysteem conform het gestelde in artikel 8.2.4.1 en 8.2.5.
van de CPR 9-1 en dat dit lekdetectiesysteem moet worden
gecontroleerd conform het gestelde in artikel 8.2.4.2. van de CPR 9-1.

B3 Voorschriften inhoudende de verplichting een buiten gebruik zijnde
ondergrondse tank te reinigen overeenkomstig het gestelde in bijlage VI van het
BOOT.
B4 Voorschriften inhoudende de verplichting de bodem te monitoren op de
aanwezigheid van de stoffen die zijn opgeslagen, door het nemen van
grondwatermonsters volgens de NEN- en VPR-richtlijnen die daarop van
toepassing zijn; de artikelen 2.27 en 2.28 van Bijlage 1 behorende bij het Besluit
opslaan in ondergrondse tanks zijn van overeenkomstige toepassing
A2.

Het op- en overslaan van

B5 Voorschriften inhoudende de verplichting de bodembeschermende

schadelijke stoffen in

maatregelen en voorzieningen te treffen als aangegeven in de CPR 9-6, met

bovengrondse tanks

uitzondering van de artikelen 5.7.2 en 5.7.3.
B6 Voorschriften inhoudende de verplichting de bodembeschermende
maatregelen en voorzieningen te treffen als aangegeven in de artikelen 5.7.2 en
5.7.3 van de CPR 9-6.
B7
1.

Voorschriften inhoudende de verplichting indien aan een tank een
afleverinstallatie met een doorzet van meer dan 10.000 liter per jaar is
verbonden, de maatregelen en voorzieningen te treffen zoals die in
hoofdstuk 8.28 onder artikel 8.28.5 van de CPR 9-1 zijn aangegeven.

2.

Voorschriften inhoudende de verplichting indien aan een tank een
afleverinstallatie met een doorzet van 10.000 liter of minder per jaar is
verbonden, de maatregelen en voorzieningen te treffen zoals die in
hoofdstuk 5.3, artikel 5.3.11 van de CPR 9-6 zijn aangegeven; indien
daar sprake is van "aaneengesloten verharding" moet daarvoor worden
gelezen "vloeistofdichte verharding".

B8 Voorschriften inhoudende de verplichting dat leidingen bovengronds
moeten worden gelegd of, indien dat niet mogelijk is, dubbelwandig moeten
worden uitgevoerd.
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Mogelijkheden voor afwijking:
B5 alleen opnemen bij opslag van licht ontvlambare, onvlambare of brandbare
vloeistoffen in nieuw te plaatsen tanks.
B7 alleen opnemen indien van toepassing.
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A3.

Het op- en overslaan van

B9 Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of

meststoffen, niet zijnde dierlijke

te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in

meststoffen

de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de verplichting
een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van
deze voorzieningen.
B10 Voorschriften inhoudende de verplichting dat vloeistoffen afkomstig van de
verhardingen zodanig dienen te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem
terecht kunnen komen.
Mogelijkheden voor afwijking
B9 en B10 niet opnemen bij opslagen van minder dan 2 m3.

A4.

Het op- en overslaan van

B9 Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of

schadelijke stoffen, niet vallend

te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in

onder de categorieën 1 t/m 3

de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de verplichting
een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van
deze voorzieningen.
B10 Voorschriften inhoudende de verplichting dat vloeistoffen afkomstig van de
verhardingen zodanig dienen te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem
terecht kunnen komen.
B11 Voorschriften inhoudende de verplichting bodembeschermende
maatregelen en voorzieningen te treffen als bedoeld in de CPR-richtlijnen 15-1,
15-2 of 15-3.
Mogelijkheden voor afwijking
Of B9 en B10, dan wel B11 moeten worden opgenomen hangt af van de aard
van de opslag.

A5.

Het gebruiken van schadelijke

B9 Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of

stoffen ten behoeve van het

te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in

productieproces

de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de verplichting
een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van
deze voorzieningen.
B10 Voorschriften inhoudende de verplichting dat vloeistoffen afkomstig van de
verhardingen zodanig dienen te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem
terecht kunnen komen.

A6.

Het tot stand

B12 Voorschriften inhoudende de verplichting dat, voor zover van toepassing,

brengen/hebben/gebruiken van

de aanleg, het beheer en het onderhoud plaats vinden overeenkomstig de NPR

leidingen ten behoeve van het

3218, NPR 3220 en NPR 3398 en de NEN-EN 1091, NEN-EN 1610 en NEN-EN

transport van afvalwater

1671.
Mogelijkheden voor afwijking
B12 niet opnemen bij minder risicovolle rioleringen.

A7.

Het tot stand

B13 Voorschriften inhoudende de verplichting dat:

brengen/hebben/gebruiken van

-

leidingen ten behoeve van het
transport van schadelijke stoffen,
niet zijnde afvalwater

eenmaal per 5 jaar een inspectie op de technische toestand en op de
vloeistofdichtheid moet worden verricht;

-

de resultaten van de inspectie voor het bevoegde gezag ter inzage
moeten liggen.
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A8.

Het opslaan van vaar-, vlieg- of

B9 Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of

motorvoertuigen of onderdelen

te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in

daarvan of andere constructies

de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de verplichting

waaruit schadelijke stoffen

een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van

kunnen vrijkomen

deze voorzieningen.
B10 Voorschriften inhoudende de verplichting dat vloeistoffen afkomstig van de
verhardingen zodanig dienen te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem
terecht kunnen komen

A9

Het oprichten/hebben/in

B14

exploitatie nemen van boorputten

1.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat tijdens de mechanische

dieper dan 3 meter en het roeren

ingreep geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan

van de grond dieper dan 3 meter

plaatsvinden.
2.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat de mate van
doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep niet
groter is dan daarvoor.

3.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat zodanige voorzieningen
moeten worden getroffen dat tijdens het gebruik van het boorgat geen
verontreinigde stoffen via dit boorgat in de bodem kunnen komen.

4.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij de beëindiging van een
boring het ontstane boorgat volledig afsluitend wordt opgevuld.

A10 Het verrichten van een
omvangrijke lozing van

B15 Voorschriften inhoudende de verplichting dat het afvalwater zodanig moet
worden afgevoerd dat het niet op of in de bodem kan geraken.

huishoudelijk afvalwater

Ligging in de Roerdalslenk
Nr.

Activiteit

A11 Het oprichten/hebben/in
exploitatie nemen van boorputten

Voorschriften
B14
1.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat tijdens de mechanische

dieper dan 30 meter en het

ingreep geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan

roeren van de grond dieper dan

plaatsvinden.

30 meter

2.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat de mate van
doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep niet
groter is dan daarvoor.

3.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat zodanige voorzieningen
moeten worden getroffen dat tijdens het gebruik van het boorgat geen
verontreinigde stoffen via dit boorgat in de bodem kunnen komen.

4.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij de beëindiging van een
boring het ontstane boorgat volledig afsluitend wordt opgevuld.

Ligging in het Bodembeschermingsgebied Mergelland
Nr.

Activiteit

Voorschriften
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A12 Het op- en overslaan van

B9 Voorschriften inhoudende de verplichting dat voorzieningen dienen te zijn of

meststoffen, niet zijnde dierlijke

te worden aangebracht welke duurzaam voorkomen dat schadelijke stoffen in

meststoffen

de bodem kunnen komen, alsmede voorschriften inhoudende de verplichting
een regelmatige controle uit te voeren ten aanzien van het functioneren van
deze voorzieningen.
B10 Voorschriften inhoudende de verplichting dat vloeistoffen afkomstig van de
verhardingen zodanig dienen te worden afgevoerd dat deze niet in de bodem
terecht kunnen komen.
Mogelijkheden voor afwijking
B9 en B10 niet opnemen bij opslagen van minder dan 2 m3

A13 Het oprichten/hebben/in
exploitatie nemen van boorputten

B14
1.

dieper dan 3 meter en het roeren

Voorschriften inhoudende de verplichting dat tijdens de mechanische
ingreep geen verontreiniging van de bodem plaatsvindt of kan

van de grond dieper dan 3 meter

plaatsvinden.
2.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat de mate van
doorlaatbaarheid van de weerstandbiedende lagen na de ingreep niet
groter is dan daarvoor.

3.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat zodanige voorzieningen
moeten worden getroffen dat tijdens het gebruik van het boorgat geen
verontreinigde stoffen via dit boorgat in de bodem kunnen komen.

4.

Voorschriften inhoudende de verplichting dat bij de beëindiging van een
boring het ontstane boorgat volledig afsluitend wordt opgevuld.

BIJLAGE 10
1.
2.
3.
4.

Onderdeel 1. Lijst van inrichtingen als bedoeld in artikel 5.23.

Inrichtingen waar meer dan 400 kg./l. bestrijdingsmiddelen, als bedoeld in de
Bestrijdingsmiddelenwet 1962 worden opgeslagen.
Inrichtingen voor het opslaan van dierlijke meststoffen voor zover de opslag
plaatsvindt in foliebassins.
Inrichtingen waarbij stookinstallaties voor olie en kolen aanwezig zijn met een
thermische vermogen van 50 MW of meer.
Inrichtingen vallend onder de navolgende categorieën van bedrijfstypen, waarbij
onder Sbi-code wordt verstaan de code volgens de standaardbedrijfsindeling van
het CBS:

Sbi-code

Bedrijfstype

11
12.01
12.03

DELFSTOFFENWINNING
aardoliewinputten
aardolie- en gasexploratie (tijdelijke activ.)

20/21
20.61
20.62
21.41

VOEDINGS- EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE
olie- en vettenfabrieken (zonder en met hexaanextractie)
margarinefabrieken e.d., p.c. ≥ 250.000 t/j
gist- en spiritusfabrieken, p.c. ≥ 5.000 t/j

22

TEXTIELINDUSTRIE
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22.41
22.42

textielblekerijen, -ververijen, -drukkerijen
loonblekerijen, -ververijen, -drukkerijen

24
24.1

LEDERWARENINDUSTRIE
lederfabrieken

25
25.23
e.d.)
25.71

HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE
houtconserveringsbedrijven (druk/vacuümprocessen of drenken

27
27.11
27.13

GRAFISCHE INDUSTRIE EN UITGEVERIJEN
dagbladdrukkerijen
vlakdrukkerijen:
- offset-vellendrukkerijen
- offset-rotatiedrukkerijen (groot, met thermische drogerij)
rotatie-diepdrukkerijen

27.14

meubelfabrieken met lakspuiterij

28
28.22
28.23
28.24
28.29

AARDOLIE- EN STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE
bitumineus wegenbouwmaterialenfabrieken
bitumineus dakbedekkingsmaterialenfabrieken
smeeroliën- en vettenfabrieken
overige aardolie- en steenkoolproducten fabrieken:
- steenkoolproductenfabrieken n.e.g.
- aardolieproductenfabrieken n.e.g.

29
29.1
29.2
29.3
29.42
29.43
29.49.1
29.49.2
29.49.3
29.49.4
29.51
29.71
29.8
29.91
29.92
29.93
29.94
29.95
29.99

CHEMISCHE INDUSTRIE
kunstmeststoffenfabrieken
kunstharsenfabrieken e.d.
kleur- en verfstoffenfabrieken
anorg. chemische grondstoffenfabrieken n.e.g.
synth. reuk- en smaakstoffenfabrieken
methanolfabrieken
vetzuren- en alkanolenfabrieken (niet synthetisch)
grondstoffenfabrieken voor geneesmiddelen en fijnchemicaliën
organ. chemische grondstoffenfabrieken n.e.g.
verf-, lak- en vernisfabrieken
zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken
chem. bestrijdingsmiddelenfabrieken
lijm- en plakmiddelenfabrieken
chem. kantoorbenodigdhedenfabrieken
poetsmiddelenfabrieken
fotochem. prod.fabrieken
springstoffen-, vuurwerk- e.d. fabrieken
chem. productenfabrieken n.e.g.

30
KUNSTMATIGE EN SYNTHETISCHE GAREN- EN
VEZELFABRIEKEN
30.0
kunstmatige en synthetische garen- en vezelfabrieken
31

RUBBER- EN KUNSTSTOFVERWERKENDE INDUSTRIE
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31.2

loopvlakvernieuwingsbedrijven, vloeropp. ≥ 100 m2

33
33.1
33.2
33.31
33.32
33.33
33.41
33.42
33.43
33.44

BASISMETAALINDUSTRIE
ruwijzer- en staalfabrieken
stalen-buizenfabrieken
koudbandwalserijen, p.o. ≥ 2.000 m2
profielzetterijen, p.o. ≥ 2.000 m2
draadtrekkerijen e.d., p.o. ≥ 2.000 m2

34
34.01
34.02
34.11
34.12
34.2
34.3
34.5
34.6
34.8
34.91
34.93

METAALPRODUCTENINDUSTRIE
ijzer- en staalgieterijen
non-ferro-metaalgieterijen
grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken, p.o. ≥ 2.000 m2
stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven
schroeven, massadraaiwerk-, veren- e.d. industrie
tank-, reservoir- en pijpleiding bouwbedrijven
metalen meubelfabr. e.d. met lakken en moffelen
metalen emballage ind. met lakken en moffelen
overige metaalwarenind. ≥ 100 m2
smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. ≥ 100 m2

non-ferro-metaalertsvoorbewerkingsbedrijven
primaire non-ferro-metaalfabrieken
non-ferro-metaalsmelterijen e.d.
non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.

metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven
- algemeen
- mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)
- anodiseren, eloxeren
- chemische oppervlaktebehandeling
- emailleren
- galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen

e.d.)
- metaalharden
- lakspuiten en moffelen
- scoperen (opspuiten van zink)
- thermisch verzinken
- thermisch vertinnen
35
35

MACHINE-INDUSTRIE
machine-industrie:
- p.o. ≥ 2.000 m2
- met proefdraaien verbrandingsmotoren ≥ 1 MW

36
36.21
36.22
36.91
36.92
36.95.1
36.97/.98

ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE
elektromotoren- en generatorenfabrieken
schakel- en installatiemateriaalfabrieken
accumulatoren- en batterijenfabrieken
lampenfabrieken
fabrieken voor gedrukte bedrading
elektrische en elektrotechnische apparaten fabrieken

53

37
37.41 t/m .45

37.46
37.47

TRANSPORTMIDDELENINDUSTRIE
scheepsbouw- en reparatiebedrijven:
- houten schepen
- kunststof schepen
- metalen schepen en/of proefdraaien verbrandingsmotoren ≥ 1 MW
scheepsschilder- en schoonmaakbedr. e.d.
scheepssloperijen
wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen (lijnwerkplaatsen):
- algemeen
- met proefdraaien verbrandingsmotoren ≥ 1 MW

39
39.99.1

OVERIGE INDUSTRIE
compostbedrijven (open en gesloten)

61/62
61.18
61.41
61.44
61.45
assortiment)
61.46
61.47
61.51
61.52
62.91,.92

GROOTHANDEL
dierlijke meststoffen, gesloten opslag
ertsen (incl. overslag)
minerale olieproducten (excl. brandstoffen)
vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen (algemeen

65/66
66.31
66.71

DETAILHANDEL
benzine-service-stations (zonder en met LPG)
huisbrandstoffen

68
68.21
68.29

REPARATIEBEDRIJVEN VOOR GEBRUIKSGOEDEREN
autoreparatiebedrijven (excl. plaatwerken, spuiten en tectyleren)
autoreparatiebedrijven n.e.g. met tectyleerderij

72
72.3

WEGVERVOER
goederenwegvervoerbedrijf met schoonmaken tanks

vaste brandstoffen: kolenterminal (opslagopp. ≥ 2.000 m2)
vloeibare brandstoffen: vloeistoffen
chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing
bestrijdingsmiddelen
schroot:
- algemeen
- met shredders, persen
- autosloperijen
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74
74.2

BINNENVAART
binnenvaart laad-, los- en overslag bedrijven:
- ertsen, mineralen e.d.
- steenkool
- olie, LPG e.d.
- tankercleaning

90
90.6

OPENBAAR BESTUUR
land-, lucht- en zeemachtkazernes e.d.

96
96.12.2

SPORT EN RECREATIE
sportaccommodaties
- autocircuits, motorcrossterreinen e.d.

98
98.11.2
98.11.3
98.11.4
98.12
98.13

OVERIGE DIENSTVERLENENDE BEDRIJVEN
vuilstortplaatsen
vuiloverslagstations
gemeentewerven, chemisch afvaldepots
rioolwaterzuiveringsinstallaties
afvalbewerkingsbedrijven:
- verwerking afgewerkte olie
- kabelbranderijen
- oplosmiddelterugwinning
- vuilverbrandingsinrichtingen: huisvuil, slib
- vuilverbrandingsinrichtingen: chemisch afval
- verwerking fotochemisch en galvano-afval
ongedierte bestrijdings- en ontsmettingsbedrijven
chemische wasserijen en ververijen

98.14
98.32

Sbi-code:
n.e.g.:
o.c.:
p.c.:
p.o.:
t/j:
≥:

de code volgens de standaardbedrijfsindeling van het CBS
niet elders genoemd
opslagcapaciteit
productiecapaciteit
productieoppervlak
ton per jaar
groter dan of gelijk aan

Onderdeel 2. Lijst als bedoeld in artikel 5.25, eerste lid
Inrichtingen als bedoeld in:
a.
Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer;
b.
vervallen;
c.
Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer;
d.
Besluit tankstations milieubeheer;
e.
vervallen;
f.
vervallen;
g.
vervallen;
h.
vervallen;
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i.
Besluit tuinbouwbedrijven met bedekte teelt milieubeheer;
en voorzover niet behorend tot een categorie van inrichtingen als bedoeld in onderdeel
1 van deze bijlage.
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j.

De bij deze verordening behorende kaarten zijn gepubliceerd in Provinciaal Blad
nr. 82 van 2005.

Gedeputeerde Staten voornoemd,
L.J.P.M. Frissen, voorzitter
drs. W.L.J. Weijnen, secretaris

Uitgegeven, 1 december 2005
De Secretaris,
drs. W.L.J. Weijnen
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