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Voorwoord  
 
Hier voor u ligt het resultaat van mijn leeronderzoek over de verlening en handhaving 
van milieuvergunningen op grond van de Wet milieubeheer. 
Het idee voor dit leeronderzoek is gekomen nadat ik van een medestudent een mail 
doorgestuurd kreeg waarin iemand gezocht werd, die onderzoek zou willen doen naar de 
kwaliteit van milieuvergunningen binnen de provincie Groningen.  
Na overleg met mijn twee begeleiders is er besloten om hiervan enigszins af te wijken en 
me te richten op het beleid dat de drie noordelijke provincies hanteren ten aanzien van de 
verlening en handhaving van milieuvergunningen. 
Het onderwerp ‘milieuvergunningen’ is op dit moment erg actueel, met de rampen in 
Volendam en Enschede nog niet zo ver achter ons, en daarom is er in onze maatschappij 
veel aandacht voor de kwaliteit van de milieuvergunningverlening en de handhaving 
ervan.  
Het leek mij interessant om eens te kijken naar alle aspecten die een rol spelen bij de 
verlening en handhaving van een milieuvergunning.  
 
De contacten met de diverse provincies verliepen over het algemeen vrij goed, al bleek 
het maken van een gesprek soms niet eenvoudig. De interviews met de direct 
betrokkenen waren erg openhartig en hebben mij veel duidelijk gemaakt over het 
overheidsbeleid ten aanzien van Wm-vergunningen. De dagen die ik bij de provincie 
Groningen heb doorgebracht om vergunningen door te nemen waren erg aangenaam. 
 
Ik wil bij deze Karin Ree, coördinatrice Chemiewinkel en Henk Moll, stafdocent IVEM, 
bedanken voor de goede begeleiding van mijn leeronderzoek. Daarnaast wil ik eenieder 
bedanken die heeft bijgedragen aan het totstandkomen van dit rapport. 
 
Ik wil graag mijn voorwoord beëindigen met een anekdote over de overheid en haar 
regelgeving. Deze anekdote is bedoeld als knipoog naar de werkelijkheid en als weergave 
van de vooroordelen die veel burgers hebben over de regelgeving gehanteerd door de 
overheid en het overheidsbeleid in het algemeen.  
 
Arnold Jan Rolsma 
 
Noach en de Ark  

 
De Heer sprak tot Noach en zei: "Over zes maanden zal ik het laten regenen tot de hele 
aarde bedekt is met water en de slechte mensen omgekomen zijn. Maar ik wil enkele 
goede creaturen sparen en wel twee van elke levende soort op deze planeet. Ik beveel je 
een ark te bouwen". En met een lichtflits leverde hij de specificaties van de ark.  
"Okay" zei Noach, bevend van angst en frunnikend met de gekregen ontwerpplannen. 
"Zes maanden en dan begint het te regenen", donderde de Heer. "Zorg maar dat de ark 
klaar komt, of je zult moeten leren heel lang te kunnen zwemmen".  
 
Zes maanden gingen voorbij, wolken verduisterden de hemel en het begon al een beetje 
te regenen. De Heer zag Noach in zijn tuin zitten, maar zonder ark.... "Noach!!" riep de 



Allerhoogste, "waar is de ark?" "Heer, alstublieft, vergeef me" smeekte Noach "ik heb 
mijn best gedaan, maar er waren grote problemen:  
eerst moest ik een bouwvergunning aanvragen en een milieuvergunning voor het 
arkproject. En Uw plannen waren niet conform de normen. Dus moest ik een 
scheepsontwerper inhuren om de plannen opnieuw te tekenen. Toen ontstond er een grote 
discussie of de ark al of niet een Sprinkler blussysteem aan boord moest hebben. Daarna 
tekende mijn buurman bezwaar aan, omdat ik de bouwvoorschriften overtrad door de ark 
in mijn voortuin te bouwen. Daardoor moest ik een nieuwe afwijkende bouwvergunning 
aanvragen bij Bouw- en Woningtoezicht. Toen kreeg ik problemen om aan genoeg hout 
te komen. Er was een kapverbod uitgevaardigd om de bosuilen te beschermen. Ik moest 
Natuurmonumenten er van overtuigen dat ik het hout juist nodig had om de bosuilen te 
redden. Maar ze lieten niet toe, dat ik uilen ging vangen en hout ging kappen. De 
timmerlieden vormden een vakbond en gingen staken. Ik moest van het ministerie van 
Sociale Zaken onderhandelen over een nieuwe CAO voordat ze nog een zaag of hamer 
ter hand mochten nemen. Nu werken 16 timmerlieden aan de boot, maar ik heb nog 
steeds geen uitzicht op het verzamelen van twee uilen. Toen ik de andere dieren wilde 
gaan vangen, werd ik aangeklaagd door de Dierenbescherming. Zij verweten mij slechts 
twee van elke soort te laten overleven. Net was dit probleem opgelost of er moest een 
milieueffectrapportage op tafel gelegd worden, voordat Uw zondvloed mocht gaan 
plaatsvinden. De overheid was niet gevoelig voor mijn argument, dat zij geen invloed 
mag hebben op activiteiten van een Opperwezen. Het ministerie van Ruimtelijke 
Ordening wilde daarna een kaart van het zondvloedproject. Ik heb hen een wereldbol 
gestuurd. Op dit moment ben ik nog in onderhandeling met het Arbeidsbureau en met 
Vluchtelingenhulp. Beiden willen weten hoeveel buitenlanders ik in het kader van gelijke 
kansen aan het werk wil zetten. De inspectie van de belastingdienst heeft al mijn 
bezittingen in beslag genomen, omdat ik voornemens zou zijn het land te verlaten en zo 
mijn belastingaanslagen te ontduiken. Ik denk dat ik de eerste vijf jaar de ark niet af 
krijg" klaagde Noach.  
 
Plots klaarde de hemel op en de zon begon te schijnen. Noach keek omhoog en een 
glimlach kwam op zijn gezicht. "Betekent dit, dat U de wereld niet zult verwoesten?" 
vroeg hij hoopvol. "Nee" sprak de Heer droevig "dat heeft de overheid al gedaan!".
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Samenvatting 
 
De laatste jaren heeft een aantal grote ongelukken (Enschede, Volendam) het spotlicht 
gericht op de kwaliteit en de handhaving van milieuvergunningen. Bieden de procedure 
en de uitvoering voldoende bescherming voor veiligheid en milieu?  
Dit rapport beschouwt de situatie rond milieuvergunningen (Wm, Wvo) in de provincie 
Groningen, Friesland en Drenthe.  
 
Voordat een vergunning wordt verleend moet een procedure worden doorlopen, vanaf het 
vooroverleg tot en met het besluit ter verlening van de vergunning. 
Ten aanzien van bestaande vergunningen en de daarbij gestelde voorschriften moet het 
bevoegd gezag (de provincie) regelmatig beoordelen of ze nog actueel zijn, gezien de 
situatie bij de inrichting, de toestand van het milieu en de (technische) mogelijkheden tot 
bescherming daarvan. 
Tevens moet het bevoegd gezag controleren dat de voorschriften worden nageleefd, die 
aan de vergunning verbonden zijn.  
 
Deel I beschrijft en vergelijkt de wettelijke regels van de vergunningverlening en –
handhaving (Wm en Wvo). Het behandelt de Wm- en Wvo-
vergunningverleningsprocedure en de beginselen uit het milieurecht. Deze beginselen 
zijn het ALARA-, voorzorg-, preventie- en standstill-beginsel. Milieuvergunningen 
moeten sporen met deze beginselen. Daarnaast moet de milieuvergunning voldoen aan 
relevante beleidskaders, zoals de NeR en de provinciale milieuverordening. 
 
Deel II beschrijft de ontwikkelingen en het beleid betreffende de Wm-
vergunningverlening en -handhaving in de drie noordelijke provincies.  
De periode vanaf 1990 tot 1996 stond in Nederland in het teken van het verminderen van 
achterstanden in de vergunningverlening en –handhaving. 
Niet elke provincie volgt dezelfde procedures ten aanzien van de verlening en 
handhaving van milieuvergunningen. De provincies hebben een zekere beleidsvrijheid in 
de gang van zaken in het vergunningverlenings- en handhavingsproces.   
 
Iedere provincie geeft op haar eigen manier invulling aan het begrip ‘adequaat niveau’ 
van handhaving. In toenemende mate maken de provincies gebruik van andere vormen 
dan het traditionele toezicht (inspectie van de inrichting). 
Het milieubeleid is steeds meer gebaseerd op de eigen verantwoordelijkheid van 
bedrijven. Bedrijfsinterne milieuzorg, bedrijfsmilieuplannen, vergunningen op 
hoofdzaken (VOH) en vergunningen-op-maat (VOM), certificering en verslaglegging 
zijn zelfreguleringsinstrumenten die erop gericht zijn de bedrijven hun eigen 
verantwoordelijkheid te laten dragen bij de uitvoering van het milieubeleid. De provincie 
Drenthe loopt hiermee voorop, in vergelijking tot de twee andere provincies, gezien het 
aantal verleende vergunningen-nieuwe-stijl. 
 
 
  



 

De provincie Friesland beschikt over een kwaliteitssysteem in werking voor zowel de 
vergunningverlening als handhaving, terwijl Groningen en Drenthe in 2001 zijn gestart 
met de implementatie ervan. 
 
Bij de drie provincies groeit het besef, dat het stellen van goed uitvoerbare en 
handhaafbare regels, gekoppeld aan effectieve controle en toezicht, in het belang is van 
een duurzame ontwikkeling. 
De provincie Groningen streeft naar een zo groot mogelijke inzichtelijkheid in afspraken, 
handelswijzen en informatie-uitwisseling door de verschillende instanties. De naleving  
van wettelijke regels en voorschriften moet bij voorkeur preventief gebeuren; dat wil 
zeggen via regelmatig toezicht en controles. 
De provincie is Drenthe in de afgelopen jaren overgegaan op meer kwalitatieve 
handhaving. Bedrijven worden afhankelijk van de potentiële risico’s en het naleefgedrag 
van hun vergunningen meer of minder intensief gecontroleerd. 
In toenemende mate wordt voor de uitvoering van de (handhavings)controles gebruik 
gemaakt van toezichtsplannen of handhavingsprofielen (toezicht op maat). Drenthe loopt 
hierin voorop. Friesland maakt daarentegen (nog) nauwelijks gebruik van 
toezichtsplannen. 
Ook de provincie Friesland volgt ook een kwalitatief handhavingsbeleid. Deze provincie 
wil de schaarse tijd en middelen voor toezicht en handhaving zo efficiënt en effectief 
mogelijk inzetten, vanwege een tekort aan personeel. 
 
De actualiteit van de verleende vergunningen is van groot belang. Het streven van elk van 
de provincies is om eens per vijf jaar iedere vergunning door te lichten. Echter, door 
capaciteitstekort (personeel) kan hieraan niet (altijd) worden voldaan. 
  
Deel III behandelt een aantal praktijk-cases uit de drie noordelijke provincies. Er wordt 
beschreven hoe beleidsaspecten, beschreven in deel II, terugkomen in de milieu-
vergunningen van de gekozen ‘cases’. Conclusies met betrekking tot de kwaliteit van de 
betreffende vergunningen kunnen niet worden gegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Summary 
 
For a few years, some serious accidents (Enschede, Volendam) have pointed the light at 
the quality and the maintainance of the environmental licenses. 
Do the procedure and the execution offers of checks sufficient protection for safety and 
environment? This report considers the situation of environmental licenses in the 
provinces Groningen, Friesland and Drenthe. 
 
Before the provincial government grants an environmental license, a procedure has to be 
followed. This procedure starts with the preliminary consultation and ends with the final 
decision of the government to grant an environmental license. 
To current licenses and linked regulations, the qualified authority must check regulary 
that these are sufficient. The authority also has to consider the state of the environment 
and the technical potential of protection related to issues regulated in the licenses. 
Furthermore, the qualified authority controls the regulations jointed to the environmental 
license. 
 
Section I of this report contains the legal rules of granting licenses and maintaining the 
environmental laws. It presents the procedure of licensing and explains the principles of 
the environmental legislation (ALARA-, precautionary-, prevention- and standstill-
principles). Environmental licenses must be in conformity with these principles. Licenses 
must also correspond to other policy frameworks, like the National Emission directives 
and the provincial environmental regulation. 
 
Section II describes the compared developments and policy concerning the granting and 
maintaining of environmental licenses in the three northern provinces (Groningen, 
Friesland and Drenthe).  
The province used the period from 1990 until 1996 to upgrade the quality of granting and 
maintaining environmental licenses.  
Governmental agencies differ in detail of the procedure towards granting and maintaining 
environmental licenses. The provinces have a certain freedom of policy with regard to 
environmental licenses. 
 
Every province decides what can be considered as the ‘adequate level’ of maintenance. 
To an increasing extent, provinces use non-traditional methods of supervision (e.g. 
inspection of the factory). These days, environmental policy concentrates on giving more 
responsibility to companies. The means of self-regulation, like internal care, 
environmental licenses-new-style (VOH/VOM) and the company environmental policy 
plan stimulate companies to carry their responsibilities in environmental policy. The 
province of Drenthe takes the lead, in comparison with the other two provinces, as 
demonstrated by the number of granted VOH/VOM licenses. 
 
However, the province of Friesland has a certificated quality system in operation. The 
provinces of Groningen and Drenthe started the implementation of the quality system in 
2001.   



 

The provinces are getting more and more convinced that practical and maintainable rules 
of good quality, combined with an effective supervision, are essential to reach a 
sustainable development. 
The province of Groningen has the ambition to offer optimal insight in the agreements, 
operating procedures and the exchange of information by the different authorities. 
The compliance of legal regulations should be realised by preventive approaches; this 
means regular supervision and checks of the licenses. The province of Drenthe has 
switched over to an more qualitative way of maintaining licenses: the frequency of the 
inspections dependents on the potential risks of the industrial activities and the 
compliance of environmental licenses by the company. 
For the execution of maintenance-checks, supervising plans are increasingly popular. The 
province of Drenthe takes the lead, while the province of Friesland hardly uses these 
plans. However, Friesland intends to do so. 
The province of Friesland has, like Drenthe, a qualitative policy of maintenance.  
As time and means are limited, the province of Friesland wants to use these as efficient 
and effective as possible. 
 
The actuality of licenses is of great significance. The ambition of the provinces is to 
check each environmental license once in every five years. Because of insufficient 
capacity (e.g. lack of staff-members), this can hardly be realised. 
 
Part III deals with some casestudies of environmental licenses in the three northern 
provinces. It describes how policy aspects, described in part I, are implemented in the 
environmental licenses of the selected cases. The study doesn’t allow conclusions about 
the quality of the selected license.  
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MMS  Milieu Management Systeem  
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NMP  Nationaal milieubeleidsplan 
OM  Openbaar Ministerie 
PAK  Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 
PBZO  Preventiebeleid Zware Ongevallen 
PMP  Provinciaal MilieubeleidsPlan 
PMV  Provinciaal Milieuverordening 
POP  Provinciaal Omgevingplan 
PS  Provinciale Staten 
PUP  Provinciaal Uitvoeringsprogramma 
RIZA  Rijksinstituut Integraal Zoetwaterbeheer en 

afvalwaterbehandeling 
RMT  Ruimte, Milieuzorg en Toezicht 
RvS  Raad van State 
SEPH  Servicepunt handhaving 
Snb 2 en 3  Schoonebeek (bedrijf) 2 en 3  
SRM  Gespecificeerd Hoog Risico Materiaal  
Sr  Strafrecht 
TJP-A  Tienjarenprogramma Afval 1995-2005 
UF  Ultra Filtratie 
VBS  Veiligheid Beheer Systeem  



 

VOH  Vergunning Op Hoofdzaken 
VOM  Vergunning Op Maat 
VROM  Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieuhyiëne 
VR  Veiligheidsrapportage 
vRV  van Rijn-Vellekoop 
VVGB  Verklaring Van Geen Bedenkingen 
VWS  Verkeer en Waterstaat 
V&V Verkeer & Vervoer 
Wbb  Wet bodembescherming 
Wca  Wet chemisch afval  
Wed  Wet economische delicten 
WKK  Warmtekrachtkoppeling 
Wm  Wet milieubeheer 
Wob  Wet openbaar bestuur 
Wvo  Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
Wwh Wet waterhuishouding
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
Nederland is binnen een jaar geteisterd door twee uitzonderlijke ongelukken: het 
vuurwerkdrama in Enschede én het vuurwerkdrama in café Het Hemeltje in Volendam. 
Beide gebeurtenissen staan weliswaar volkomen los van elkaar, maar het blijft 
opmerkelijk dat in beide gevallen vuurwerk (vuurwerkfabriek SE Fireworks en 
vuurwerksterretjes tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst) een rol heeft gespeeld. 
Enschede was verbijsterd door de ontploffingen die een complete woonwijk wegvaagde.  
 
In de evaluaties bleek dat er het een en ander mis is geweest met de milieuvergunningen 
van zowel het café in Volendam als het Enschedese vuurwerkbedrijf. Dit kan deels 
worden toegeschreven aan een gebrekkige handhaving door de desbetreffende provincies. 
Verder waren de vergunningen ontoereikend. Ze bevatten, in het geval van de 
vuurwerkfabriek, te weinig voorschriften voor brandbestrijding. 
 
Als gevolg van de de recente ongelukken in Volendam en Enschede is er in de 
maatschappij veel aandacht voor de kwaliteit van de milieuvergunning-verlening en de 
handhaving ervan.  
De vraag is hoe het is gesteld met de kwaliteit van verlening en handhaving. Een 
milieuvergunning moet voldoen aan (milieu)eisen en aan in de Wm genoemde 
beginselen. Deze eisen en beginselen moeten bijdragen aan de verbetering dan wel 
instandhouding van de milieukwaliteit. 
Naast de verlening van een vergunning is ook een goede handhaving vereist om 
milieudelicten te achterhalen. 
 
Om veroudering van de vergunningen tegen te gaan moet het bevoegd gezag de 
vergunningen, binnen een zelf te stellen termijn, doorlichten en eventueel aanpassen 
(actualisatie).   
 
In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) is een bevoegdheid neergelegd voor het 
stellen van milieukwaliteitseisen: ‘eisen die de kwaliteit van onderdelen van het fysieke 
milieu betreffen en die aangeven in welke toestand het desbetreffende onderdeel zich 
moet bevinden  op een daarbij te bepalen tijdstip’. Aan de hand van milieukwaliteitseisen 
kan het bevoegd gezag de feitelijke kwaliteit van een bepaald onderdeel van het milieu 
beoordelen. 
 
Een belangrijk beleidsinstrument voor de implementatie van milieukwaliteitsnormen is 
de Wm-vergunning op basis van hoofdstuk 8 Wm. De Wm-vergunning is een integrale 
vergunning die een zevental, vóór de inwerkingtreding van de Wm benodigde, sectorale 
vergunningen en ontheffingen vervangt. Echter, niet alle milieuhygiënische vergunningen 
zijn in de Wm opgegaan. De werkingssfeer van de Wm-vergunning is dus wel breed, 
maar zeker niet allesomvattend.  De Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) is niet 
opgenomen in de Wm.  
Er is gekozen voor een afstemmingsconstructie tussen de Wm-vergunning en de Wvo-
vergunning die tot doel heeft dat een integrale afweging van de milieuaspecten van een 
inrichting plaatsvindt. Wanneer een Wm-vergunning wordt aangevraagd voor een 
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inrichting waarvoor vanwege het lozen van afvalstoffen ook een Wvo-vergunning is 
vereist, moeten de aanvragen voor een Wvo- en een Wm-vergunning tegelijk bij de 
bevoegde instanties worden ingediend.  
 
Burgemeester en Wethouders (B&W) van de gemeente waarin de inrichting geheel of in 
hoofdzaak is gelegen zijn meestal het bevoegde gezag in het geval van de Wm-
vergunningverlening volgens art. 8.2 Wm. Hun bevoegdheid strekt zich uit tot de 
inrichtingen die in Bijlage I van het inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb) zijn 
genoemd, tenzij GS in die bijlage voor een bepaalde (sub)categorie zijn aangewezen als 
bevoegd gezag. 
Op de hoofdregel dat B&W het bevoegd gezag zijn bestaan enkele uitzonderingen. Ten 
aanzien van een aantal inrichtingen die door aard en omvang grotere gevolgen voor het 
milieu hebben, zijn GS het bevoegd gezag.  
Wanneer op eenzelfde inrichting meer dan een van de 29 in Bijlage I van het Ivb 
genoemde categorieën van toepassing is, waarbij een daarvan GS als bevoegd gezag 
aanwijst, dan zijn deze bevoegd om over de vergunningverlening te beslissen. 
In een zeer beperkt aantal gevallen die vermeld zijn in Bijlage II van het Ivb is de 
Minister van VROM tot de vergunningverlening bevoegd. In deze gevallen is meestal de 
veiligheid van de staat in het geding. 
De bevoegdheid voor het verlenen van een Wvo-vergunning ligt bij de waterkwaliteits-
beheerder (het Rijk, de provincie en waterschappen). 
 
De vergunningplicht wordt in artikel 8.1 Wm geregeld. Dit artikel verbiedt zonder 
vergunning een inrichting op te richten, te veranderen of in werking te hebben. Onder een 
inrichting wordt verstaan: ‘elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zijn 
bedrijfsmatig was ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te 
worden verricht’.  
Niet voor iedere inrichting is een Wm-vergunning vereist: bepaalde categorieën van 
inrichtingen brengen het milieu niet of nauwelijks schade toe. Daarnaast zijn bepaalde 
categorieën van inrichtingen niet vergunning-, maar meldingplichtig. Voor 
meldingplichtige inrichtingen gelden algemene regels, die bij algemene maatregel van 
bestuur kunnen zijn gesteld, waarbij de vergunningsplicht is opgeheven (zie 4.1). 
 
Wanneer het bevoegd gezag - B&W, GS, dan wel de minister - een aanvraag voor of een 
wijziging van een vergunning beoordeelt,  moet een aantal zaken bij deze beoordeling 
worden betrokken, namelijk:  
 
• de bestaande toestand van het milieu; 
• de gevolgen voor het milieu van die vestiging of wijziging van de desbetreffende 

inrichting; 
• de met betrekking tot het gebied waarin de inrichting is gelegen te verwachten 

ontwikkelingen; 
• de ingebrachte adviezen en bedenkingen en de mogelijkheden tot bescherming van 

het milieu; 
• de voor het gebied geldende milieukwaliteitsnormen. 
 



 17 

Wanneer het bevoegd gezag over de benodigde informatie beschikt, zal het vervolgens op 
grond daarvan moeten beslissen of het al dan niet overgegaan tot verlening van een Wm-
vergunning. De milieukwaliteitsnormen moeten dan worden omgezet in naleefbare en 
voor het bevoegd gezag handhaafbare voorschriften. Bij de vaststelling van de 
vergunningvoorschriften kan het bevoegd gezag voorschriften opnemen voor zover ‘deze 
redelijkerwijs kunnen worden gevergd’. In deze voorwaarde komt het ALARA-beginsel 
tot uitdrukking. In artikel 8.11 lid 3 spreekt men van de ‘grootst mogelijke bescherming’ 
en in dit verband wordt ook wel gesproken over de ‘stand der techniek’. 
Ten aanzien van bestaande vergunningen en de daarbij gestelde voorschriften moet het 
bevoegd gezag regelmatig bekijken of ze nog voldoende zijn gezien de toestand van het 
milieu en de technische mogelijkheden tot bescherming daarvan. Deze bepaling staat 
bekend als de actualiseringplicht. 
 
Niet ieder bevoegd overheidsorgaan volgt dezelfde procedures t.a.v. de verlening en 
handhaving van milieuvergunningen.  
De provincies hebben een zekere beleidsvrijheid omtrent de gang van zaken in het 
vergunningverlening- en handhavingproces. Hierdoor kunnen de diverse provincies van 
elkaar afwijken wat betreft de gevolgde procedures. Niet alleen beleidsvrijheid kan leiden 
tot niet-eenduidig gevolgde procedures, maar ook beperkingen van beschikbare middelen 
binnen de provincie kan hiervoor zorgen. Bijvoorbeeld, door een personele 
onderbezetting binnen de organisatie die zich bezighoudt met vergunningen kunnen niet 
alle werkzaamheden binnen de gestelde termijn volledige aandacht krijgen en moeten 
prioriteiten worden gesteld.  
 
Doel en methode 
 
Het doel van dit onderzoek is het schetsen van wettelijke regels en toetsingskaders met 
betrekking tot de vergunningverlening en –handhaving (deel I). Het tweede doel is het 
evalueren en het vergelijken van het beleid ten aanzien van de verlening, handhaving en 
de actualisering van milieuvergunningen in de drie noordelijke provincies (deel II). 
Tevens wordt onderzocht in hoeverre er een verschil is tussen de regels die de wet 
voorschrijft en de procedures die in de praktijk gevolgd worden. 
Onderdeel van dit onderzoek is de evaluatie en beoordeling van één à twee 
milieuvergunningen per provincie. Bekeken wordt welke toetsingskaders gebruikt zijn en 
op welke wijze hier de Wet Milieubeheer (Wm), Algemene wet bestuursrecht (Awb) en 
de diverse beginselen uit het milieurecht zijn toegepast (deel III).  
Verder wordt door middel van interviews met de bij de vergunningverlening en –
handhaving betrokken ambtenaren in de desbetreffende provincie getracht de verschillen 
in gehanteerde vergunningverlening- en handhavingprocedure tussen de provincies te 
vinden (bijlage). 
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Hoofdstuk 2: Vergunningprocedure 
 
2.1. Inleiding 
 
In de Wet Milieubeheer (Wm) wordt het begrip ‘inrichtingen’ gebruikt, dat in art. 1.1 is 
omschreven als ‘elke door de mens bedrijfsmatig of in omvang alsof zij bedrijfsmatig 
was ondernomen bedrijvigheid, die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden 
verricht.’ In art. 1.1, derde lid is aangegeven dat in een algemene maatregel van bestuur 
(AMvB) categorieën van inrichtingen zijn aangewezen, die nadelige gevolgen voor het 
milieu kunnen veroorzaken. Deze AMvB is het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer (Ivb). 
Inrichtingen die zijn vermeld, dan wel waarin activiteiten plaatsvinden die vermeld zijn 
in het Ivb, zijn vergunningplichtig. Maar, als inrichtingen vallen onder een categorie 
waarvoor een aparte AMvB is opgesteld zijn ze dat niet. In dat geval zijn ze vrijgesteld 
van de vergunningsplicht, maar moeten ze wel voldoen aan de algemene regels die voor 
die categorie bedrijven zijn opgesteld.  
 
Voor vergunningplichtige inrichtingen is het verboden ‘deze op te richten, te veranderen 
of de werking daarvan te veranderen, dan wel deze in werking te hebben zonder een 
daartoe strekkende vergunning’ (art. 8.1 Wm). 
 
Om een vergunning te verkrijgen moet de houder van de inrichting een aanvraag indienen 
bij het bevoegd gezag. 
Voordat een vergunning verleent, geweigerd, gewijzigd of ingetrokken wordt, moet een 
procedure worden doorlopen. Sinds het in werking treden van de Awb vinden de meeste 
voorbereidingsprocedures voor het realiseren van beschikkingen, waaronder Wm/Wvo-
vergunningen, in hoofdzaak plaats volgens deze wet (afdeling 3.5 
Voorbereidingsprocedure, en afdeling 3.6 Awb). 
Een beschikking is te omschrijven als een juridisch besluit van een bestuursorgaan t.a.v. 
een individuele burger of rechtspersoon (art. 1:3 Awb). Een rechtspersoon is niet per 
definitie één individu maar kan ook een groep of een organisatie van mensen zijn. 
 
Als er in de loop van de tijd veel veranderingen in de inrichting zijn aangebracht en er 
daardoor een onoverzichtelijke situatie is ontstaan, kan het bevoegd een zogenaamde 
revisievergunning verlangen. Ook derden kunnen het bevoegd gezag verzoeken om een 
revisievergunning te eisen. Er moet dan een nieuwe vergunning worden aangevraagd die 
betrekking heeft op alle activiteiten binnen de inrichting.  
Voor het aanvragen van een revisievergunning geldt dezelfde procedure als voor het 
oprichten van een inrichting. Daarnaast is er een procedure in het geval de 
vergunninghouder zelf verzoekt om een vergunning te wijzigen of in te trekken. 
 
Een vergunning kan ambtshalve worden gewijzigd. Art. 8.23 Wm bepaalt dat het 
bevoegd gezag de beperkingen waaronder de vergunning is verleend en de voorschriften 
die daaraan zijn verbonden, kan wijzigen, aanvullen of intrekken. Verder kan het gezag 
beperkingen aanbrengen of nieuwe voorschriften aan een vergunning verbinden in het 
belang van de bescherming van het milieu. 
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Een belangrijk verschil met de revisievergunning is dat bij een ambtshalve wijziging geen 
nieuwe aanvraag wordt ingediend.   
 
Hieronder wordt de vergunningsprocedure voor de oprichting en revisie stapsgewijs 
behandeld, startende met het vooroverleg.  
 
2.2. Vooroverleg 
 
Het vooroverleg tussen aanvrager en bevoegd gezag is niet in de wet geregeld. Er wordt 
daarin slechts bepaald dat, als vooroverleg over de aanvraag heeft plaatsgevonden, een 
verslag daarvan samen met het ontwerp van het besluit ter inzage moet worden gelegd 
(art. 3:21 Awb). Het vooroverleg is oorspronkelijk bedoeld om te komen tot een 
ontvankelijke vergunningaanvraag. 
Bij bedrijven met een (gecertificeerd) milieuzorgsysteem en de intentie tot een 
vergunning op hoofdzaken (VOH), is de periode van vooroverleg een belangrijke fase in 
het proces van vergunningvoorbereiding. Onder een VOH wordt een bepaalde stijl van 
vergunningverlening verstaan, waarbij het bevoegd gezag, binnen de wettelijke 
randvoorwaarden, zoveel mogelijk verantwoordelijkheid laat aan de (houder van de) 
inrichting (zie deel II, §3.2). 
De vergunningverlener beoordeeld in de vooroverlegfase of de aangeleverde gegevens 
van de aanvraag correct en volledig zijn en het begeleiden bij het opstellen van het 
bedrijfsmilieuplan. 
Het vooroverleg wordt, omdat hierover wettelijk vrijwel niets is geregeld, beheerst door 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Allereerst het beginsel van een 
zorgvuldige voorbereiding. Het bestuursorgaan zal voldoende en juiste informatie moeten 
verschaffen aan de aanvrager en zal buitenstaanders c.q. belanghebbenden inzicht moeten 
geven in wat er aan de orde is geweest. 
Ten tweede speelt het vertrouwensbeginsel een rol. Het bestuursorgaan zal moeten 
aangeven waarom het bepaalde standpunten inneemt. Ten derde is er het 
vertrouwensbeginsel. Dit beginsel brengt met zich mee dat het bestuursorgaan niet 
zomaar van haar standpunt mag afwijken. 
 
2.3. De Aanvraag 
 
De vergunningsprocedure begint met de schriftelijke indiening van de aanvraag bij het 
bevoegde bestuursorgaan. Deze tekent op de aanvraag de ontvangstdatum aan en de 
aanvrager krijgt een ontvangstbevestiging. De betrokken andere bestuursorganen krijgen 
een exemplaar van de aanvraag en de daarbij bijgevoegde stukken. De openbare 
kennisgeving van de aanvraag vindt in het normale geval gelijktijdig plaats met die van 
de ontwerpbeschikking. De procedure is dan maximaal twaalf weken in werking. 
 
Het initiatief voor het aanvragen van een vergunning (bij het bestuursorgaan) ligt bij het 
bedrijf. Wie het bevoegde bestuursorgaan is voor een bepaalde inrichting wordt vermeld 
in het Ivb. 
Als uitgangspunt geldt dat het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van een 
gemeente het bestuursorgaan is om te beslissen over vergunningaanvragen in het kader 
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van de Wm. Voor de ‘zwaardere’ inrichtingen is het college van Gedeputeerde Staten van 
de provincie (GS) het bevoegd gezag en in uitzonderingsgevallen is dat de minister van 
VROM of de minister van EZ (in het geval van de bovengrondse mijninrichtingen). 
 
De aanvrager moet een aantal gegevens verstrekken. De te overleggen gegevens zijn 
vermeld in hoofdstuk 5 ‘Gegevensverstrekking’ Ivb. In de artikelen 5.1 t/m 5.7 is een 
voor alle categorieën van inrichtingen geldende regeling opgenomen voor het verstrekken 
van gegevens bij een aanvraag van een Wm-vergunning. Voor enige specifieke 
categorieën van inrichtingen gelden aanvullende regels m.b.t de te verschaffen 
informatie. Deze staan vermeld in de artikelen 5.8 t/m 5.19 Ivb. 
Naast gegevens over de invulling van het begrip “gevolgen voor het milieu” en gegevens 
met betrekking tot de emissies naar de compartimenten lucht, bodem en water moet ook 
informatie worden verstrekt over de zorg voor het doelmatig verwijderen van 
afvalstoffen, de zorg voor een zuinig gebruik van energie en grondstoffen en de zorg voor 
de beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen of 
goederen van en naar de inrichting. Ten slotte moet ook informatie worden gegeven over 
de aanpak van de milieuzorg binnen de inrichting, de bedrijfsinterne milieuzorg.  
Deze milieuzorg houdt in dat de inrichting bewust en planmatig omgegaat met 
grondstoffen, energie en afval. Hiermee kunnen kosten worden bespaard en milieu-
overtredingen worden vermeden. De inrichting maakt een overzicht van alle afvalstromen 
en uitstoot van schadelijke stoffen, zodat de controlerende overheid eenvoudig kan zien 
wat er op milieugebied in het bedrijf aan de hand is. 
 
Art. 5.7 Ivb bepaalt dat de te verstrekken informatie alleen gevraagd en verstrekt moet 
worden voor zover de aanvrager daarover de beschikking heeft, dan wel deze gegevens 
redelijkerwijs kan verkrijgen. 
  
2.3.1. Beoordeling gegevens en bescheiden aanvraag 
 
Het buiten behandeling laten van de aanvraag door het bevoegd gezag kan diverse 
redenen hebben: 
 
• Niet of onvolledig verstrekken van gegevens 
 
Voorwaarde voor het buiten behandeling laten van de aanvraag is, dat de aanvrager de 
gelegenheid heeft gehad binnen een door het bestuursorgaan gestelde termijn de aanvraag 
aan te vullen.  
 
• Vreemde taal 
 
Als een aanvraag of één van de daarbij horende gegevens in een vreemde taal is gesteld 
en een vertaling daarvan noodzakelijk is voor de beoordeling van de aanvraag of voor de 
voorbereiding van de beschikking, kan het bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te 
behandelen. Ook hier geldt, dat de aanvrager de gelegenheid moet hebben gehad de 
aanvraag met een vertaling aan te vullen. 
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• Omvangrijk of ingewikkeld 
 
Als de aanvraag of de daarbij behorende documenten te omvangrijk of te ingewikkeld 
zijn voor de beoordeling en een samenvatting noodzakelijk is, kan het bestuursorgaan 
besluiten de aanvraag niet te behandelen, op voorwaarde dat de aanvrager de gelegenheid 
heeft gehad de aanvraag met een samenvatting aan te vullen. 
Een besluit tot het buiten behandeling laten moet worden gemotiveerd (art. 3:46 Awb).  
 
Een exemplaar van deze beschikking wordt gezonden aan de aanvrager en aan de 
betrokken andere bestuursorganen. Bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State staat hoger beroep open tegen een aanvraag die buiten behandeling is gelaten.  
 
2.3.2. Toetsingskader 
 
Het toetsingskader dat wordt gebruikt bij het beoordelen van vergunningaanvragen is 
weinig gedefinieerd. Om de toetsing van de (vrij vage) weigeringgrond ‘het belang van 
de bescherming van het milieu’ van art. 8.10 Wm enige nadere omlijning te geven wordt 
in art. 8.8 en 8.9 Wm een aantal aspecten genoemd die bij de beslissing op de aanvraag 
tenminste een rol moeten spelen. Vier categorieën van aspecten worden onderscheiden: 
 
1. ‘Betrekken bij’ 
 
Bij de beslissing moeten tenminste de volgende aspecten betrokken worden (art. 8.8, lid 
1): de bestaande toestand van het milieu; de gevolgen voor het milieu die de inrichting 
kan veroorzaken; de toekomstige ontwikkelingen van het gebied; de vastgestelde 
milieubeleidsplannen; de ingebrachte adviezen en bedenkingen tegen de 
vergunningaanvraag en ontwerpbeschikkingen en de mogelijkheden tot bescherming van 
het milieu.  
Deze categorie beoogd het verzamelen van voldoende kennis omtrent de relevante feiten 
en belangen, zodat een zorgvuldig afgewogen beslissing kan worden genomen. 
 
2. ‘Rekening houden met’ 
 
Bij de beslissing moet het bevoegd gezag rekening houden (art. 8.8, lid 2) met de in 
wettelijk voorschrift vastgestelde milieukwaliteitdoelstellingen of -eisen, voor zover het 
in acht nemen daarvan niet wettelijk verplicht is gesteld. 
Het bevoegd gezag kan gemotiveerd afwijken van aspecten waarmee rekening moet 
worden gehouden.  

 
3. ‘In acht nemen’ 
 
Bij de beslissing moeten het bevoegde gezag in elk geval in acht nemen (art. 8.8, lid 3): 
grenswaarden, waarvan bepaald is dat ze bij een besluit over een Wm-vergunning in acht 
moeten worden genomen; de vastgestelde milieukwaliteitdoelstellingen; bij AMvB of in 
de provinciale verordening gestelde instructieregels en door de Minister van VROM 
vanwege art. 8.27 Wm gegeven aanwijzingen. Ook deze categorie aspecten heeft 
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betrekking op de inhoud van het besluit. Wanneer er strijd ontstaat met in acht te nemen 
aspecten moet de vergunning worden geweigerd. 
 
Bij de beoordeling van het begrip ‘bescherming van het milieu’ zullen, als het 
toetsingskader van art. 8.8 Wm geen oplossing biedt, eventueel ook niet-wettelijke 
figuren als bijvoorbeeld richtlijnen een belangrijke rol kunnen spelen. 
 
• Richtlijnen en convenanten 
 
Richtlijnen en andere daarmee gelijk te stellen figuren als circulaires, brochures en 
rapporten komen in de praktijk van het milieubeleid veelvuldig voor. Richtlijnen zijn 
door de overheid opgesteld, met name door het Ministerie van VROM en soms ook door 
dat van Verkeer en Waterstaat (VWS) en Landbouw Natuur en Visserij (LNV). Het komt 
echter ook voor dat ze afkomstig zijn van belangenorganisaties of wetenschappelijke 
instellingen. 
 
Ook met doelgroepen afgesloten convenanten kunnen een zekere betekenis hebben bij het 
beoordelen van aanvragen voor een Wm-vergunning. 
Richtlijnen en convenant zijn uiteraard van minder betekenis dan de in art. 8.8 genoemde 
aspecten die bij de besluitvorming moeten worden betrokken, waarmee rekening moet 
worden gehouden of die in acht moeten worden genomen. Een richtlijn heeft ook een 
minder sterke binding dan de aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. 
 
• Jurisprudentie 
 
Ook jurisprudentie op basis van de vergunningenstelsels voorafgaand aan de Wm, is in 
veel gevallen van betekenis voor het interpreteren van het toetsingskader van de Wm-
vergunning. 
 
4. ‘Geen strijd met’ 
 
De beslissing op de aanvraag mag niet in strijd zijn met algemeen verbindende regels 
(art. 8.9 Wm). Hieronder vallen de algemene maatregelen van bestuur, die ter uitvoering 
van de Wm zijn afgekondigd. Deze algemeen verbindende regels zijn gericht tot diegene 
die een inrichting opricht of in werking heeft. Het bestuursorgaan kan besluiten de 
aanvraag buiten behandeling te laten wegens onvolledigheid; in dat geval wordt de 
aanvraag niet in procedure genomen. Het bestuursorgaan kan ook beslissen dat, ondanks 
de onvolledigheid, de aanvraag toch in behandeling wordt genomen. Als de aanvrager 
niet binnen de termijn van 8 weken de ontbrekende gegevens aanvult, kan alsnog worden 
besloten de aanvraag buiten behandeling te laten. 
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2.4. Ontwerpbeschikking 
 
Een beschikking is een juridisch besluit van een bestuursorgaan gericht op een 
individu/rechtspersoon. Een ontwerpbeschikking heeft in dit geval betrekking op het 
ontwerp van de te verlenen Wm-vergunning.    
De ontwerpbeschikking moet uiterlijk 12 weken na datum van ontvangst van de aanvraag 
worden verzonden aan de aanvrager en de betrokken bestuursorganen. Deze termijn geldt 
niet als het een milieueffectrapportage-plichtige activiteit betreft, als de verlengde 
procedure wordt gevolgd (art. 3:29 Awb) of bij opschorting van de procedure door een 
verzoek om geheimhouding. 
 
2.5. Bekendmaking en mededeling aanvraag en ontwerpbeschikking 
 
Na de toezending van de ontwerpbeschikking aan de aanvrager en de betrokken andere 
bestuursorganen wordt binnen 2 weken mededeling gedaan van het ontwerp (art. 3:19, lid 
1 en 2 Awb). Mededeling wordt gedaan door: 
 
1. Terinzagelegging 
 
Ter inzage op het gemeentehuis moet worden gelegd:  
 
• een exemplaar van het ontwerp van de beschikking; 
• de aanvraag en eventuele overige stukken die hierop betrekking hebben; 
• relevante rapporten en adviezen die over het ontwerp zijn uitgebracht; 
• een verslag van het vooroverleg, als dat heeft plaatsgevonden.  
Er moet daarnaast een overzicht worden gegeven van eerdere, nog van kracht zijnde 
beschikkingen en gedane meldingen met betrekking tot dezelfde inrichting, bijvoorbeeld 
eerder verleende Wm-vergunningen en Wvo-vergunningen. Van overige rapporten en 
adviezen die over de aanvraag zijn uitgebracht en niet ter inzage liggen, moet een 
overzicht worden gegeven. 
 
Artikel 10 van de Wet openbaar bestuur (Wob) geeft aan in welke gevallen 
geheimhouding van gegevens geoorloofd is. 
De Wm kent in hoofdstuk 19 ook een regeling voor de geheimhouding van stukken in de 
procedure van totstandkoming van milieubesluiten ten behoeve van belanghebbenden. 
 
2) Kennisgeving in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen 
 
In het geval dat de voorgenomen activiteit grote gevolgen zal hebben, kan niet worden 
volstaan met het alleen bekendmaken in een huis-aan-huisblad, maar zal er moeten 
worden gekozen voor een dagblad. Het doel is diegenen in te lichten die er belang bij 
hebben van de kennisgeving op de hoogte te zijn. 
 
3) Kennisgeving in de Staatscourant (in gevallen waarin een orgaan van de rijks- of 

provinciale overheid het beslissend bestuursorgaan is) 
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Dit betreft vaak de zwaardere categorieën van inrichtingen. 
 
4) Aanplakking van een kennisgeving aan het gemeentehuis (art. 13.4 Wm) 
 
De ontwerpbeschikking wordt ook bekendgemaakt door aanplakken van de kennisgeving 
aan het gemeentehuis van de gemeente waar de inrichting geheel of in hoofdzaak is of zal 
zijn gelegen. De kennisgeving moet duidelijk leesbaar voor het publiek worden 
aangeplakt. 
 
5) Niet op naam gestelde kennisgeving aan de gebruikers van gebouwde eigendommen 

(art. 13.4, onder b,Wm) 
 
De gebruikers van gebouwde eigendommen die in de directe omgeving van de inrichting 
of het werk zijn gelegen, krijgen een (niet op naam) gestelde kennisgeving. Een 
kennisgeving per gebouw is hierbij voldoende. 
 
In art. 3:20 Awb is opgenomen wat het bestuursorgaan bij de mededeling van de 
kennisgeving in ieder geval moet vermelden. Dit is onder andere: 
• de zakelijke inhoud van de aanvraag en de strekking van het ontwerp; 
• de datum waarop het ontwerp ter inzage is gelegd en de uren waarop en de plaats 

waar de stukken ter inzage liggen; 
• wie mondeling en schriftelijk bedenkingen binnen een bepaalde termijn kan 

inbrengen en bij welk orgaan deze kunnen worden ingebracht; 
• de wijze waarop mondeling bedenkingen kunnen worden ingebracht; 
• dat degene die schriftelijke bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke 

gegevens niet te vermelden. 
 
Iedereen kan de ter inzage gelegde stukken kosteloos inzien tot het einde van het termijn 
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag.  
 
2.6. Adviezen en bedenkingen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking 
 
Binnen 4 weken na de terinzagelegging van het ontwerp kunnen adviseurs hun adviezen 
aan het bevoegde bestuursorgaan opsturen (art. 3:23 Awb). Gedurende diezelfde termijn 
kan op grond van art. 3:24 Awb iedereen schriftelijk bedenkingen tegen het ontwerp bij 
het bevoegde bestuursorgaan inbrengen. De bedenkingen moeten schriftelijk worden 
ingediend. Het bestuursorgaan verstuurt zo spoedig mogelijk van iedere ingebrachte 
bedenking een afschrift aan de aanvrager en de adviserende bestuursorganen. 
Het bevoegde bestuursorgaan moet op verzoek van eenieder binnen dezelfde termijn een 
gedachtenwisseling over de ontwerpbeschikking organiseren, waarbij de aanvrager wordt 
uitgenodigd. Van de bedenkingen die naar voren komen en van de gedachtenwisseling 
moet een verslag worden gemaakt. Binnen 2 weken na de gedachtenwisseling wordt het 
verslag ter inzage gelegd en opgestuurd naar de aanvrager, de adviserende 
bestuursorganen en degenen die mondeling bedenkingen hebben ingebracht (art. 3:25 
Awb). 
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2.7. Beslissing op de aanvraag 
 
Het bevoegd bestuursorgaan moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 6 maanden na de 
ontvangst van de aanvraag, een beslissing nemen over het al of niet verlenen van de 
vergunning (art. 3:28 Awb). Hiervan kan worden afgeweken in het geval de verlengde 
procedure wordt toegepast (art. 3:29 Awb) of als de procedure wordt opgeschort i.v.m. 
een verzoek tot geheimhouding (art. 19.5 Wm). Ook als het bestuursorgaan bij de 
aanvraag om nadere gegevens heeft verzocht (art. 4:15 Awb), wordt hierdoor de termijn 
voor het geven van de beschikking opgeschort.  
Er wordt een uitzondering gemaakt voor inrichtingen op een terrein waaromheen nog 
geen geluidszone is vastgesteld. Dit is een buffergebied waarin een geluidssterkte heerst 
die te hoog is voor activiteiten zoals wonen, recreatie etc. Uiterlijk 12 weken nadat de 
zone is vastgesteld, wordt de beschikking op de aanvraag gegeven. 
 
De beschikking moet goed zijn gemotiveerd en deze motivering moet zo spoedig 
mogelijk na de bekendmaking van de beschikking worden verstrekt. De beschikking 
wordt bekendgemaakt door toezending of uitreiking van de beschikking aan de aanvrager 
(art. 3:41 Awb). Verder wordt van de beschikking mededeling gedaan aan: 
 
• degenen die bij de voorbereiding van de beschikking een rol hebben gespeeld; 
• adviseurs, als van het uitgebrachte advies is afgeweken (art. 3:41 Awb); 
• de betrokken andere bestuursorganen (art. 3:44 Awb). 
 
Uiterlijk 2 weken na de bekendmaking doet het bestuursorgaan mededeling van de 
beschikking door terinzagelegging, kennisgeving zoals is genoemd in art. 3:19, lid 2, 
onder b en c van de Awb en door toezending van een exemplaar aan degenen die naar 
aanleiding van het ontwerp bedenkingen hebben ingebracht (art. 3:44, lid 2 Awb). 
 
2.8. Besluit in werking 
 
Het besluit treedt pas in werking nadat dit bekend is gemaakt (art. 3:40 Awb). De regels 
over het in werking treden van Wm-besluiten zijn opgenomen in de artikelen 20.3 en 20.8 
Wm. Hoofdregel daarbij is, dat een besluit in werking treedt met ingang van de dag dat 
de beroepstermijn (6 weken) afloopt (zie hoofdstuk 3, Bezwaar en (hoger) beroep). Is 
binnen die termijn naast beroep door de aanvrager ook verzocht om voorlopige 
voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
dan moet echter eerst zijn uitspraak te worden afgewacht. 
 
2.9. Onherroepelijke beslissing 
 
De beschikking wordt pas onherroepelijk: 
• in het geval dat tegen de beschikking geen beroep meer kan worden ingesteld (als de 

beroepstermijn van 6 weken is verstreken zonder verzoek om voorlopige voorziening 
en/ of indienen van een beroepsschrift); 

• als een verzoek om voorlopige voorziening is afgewezen en geen beroep is ingesteld; 



 27 

• als er over het ingestelde beroep door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State is beslist. 

 
2.10. Verlengde procedure 
 
Bij ingewikkelde of omstreden onderwerpen kan het bevoegd bestuursorgaan meer tijd 
nodig hebben en dan is de normale procedure te kort. Er zal dan gekozen worden voor de 
verlengde procedure.  
Een besluit tot verlenging moet plaatsvinden binnen acht weken na ontvangst van de 
aanvraag (art. 3:29 Awb). De maximale termijn voor het afgeven van de 
ontwerpbeschikking en de beschikking kan door het bestuursorgaan met een zelf te 
bepalen redelijke termijn worden verlengd. De verlenging moet worden gemotiveerd. 
Ook moet de aanvrager vooraf in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze hierover 
naar voren te brengen. De aanvrager en de betrokken andere bestuursorganen worden van 
dit besluit tot verlenging op de hoogte gebracht. Vervolgens wordt uiterlijk 10 weken na 
ontvangst van de aanvraag mededeling gedaan van het besluit tot verlenging en van de 
ingediende aanvraag, op dezelfde wijze zoals hiervoor is aangegeven voor de aanvraag en 
de ontwerpbeschikking. Naar aanleiding van deze verlenging kunnen de aanvrager en 
andere belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State; voordat dit beroep 
aangetekend kan worden, moet eerst bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan dat 
in eerste instantie de beslissing heeft genomen (art. 7:1 Awb). 
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Hoofdstuk 3: Bezwaar en (hoger)beroep 
 
De burger is afhankelijk van beslissingen gedaan door de overheid. Mede daarom is er 
behoefte aan een stelsel van rechtsbescherming. Daarin kan de burger opkomen tegen een 
beschikking die in zijn ogen om welke reden dan ook niet juist is. Wie als 
belanghebbende het niet eens is met een beschikking, doorloopt de volgende rechtsgang: 
 
• hij moet eerst tegen de beschikking bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de 

beschikking heeft gegeven; 
• wordt het bezwaar door het bestuursorgaan afgewezen dan kan hij tegen de 

beschikking beroep instellen bij de rechtbank, tenzij in de wet een andere instantie is 
aangewezen; 

• tegen de uitspraak van de rechter staat hoger beroep open bij de Afdeling 
Bestuursrecht van de Raad van State, bij de Centrale Raad van Beroep of bij het 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven. 

 
Bezwaar 
 
Belanghebbenden bij een beschikking kunnen daartegen bezwaar maken bij het 
bestuursorgaan dat de beschikking gaf. De bezwaarschriftprocedure is in de Awb te 
vinden in de hoofdstukken 6 en 7. 
De bezwaarschriftprocedure werkt als een soort drempel voor toegang tot de rechter. 
Bestuursorganen zullen de bezwaren tegen beschikkingen in sommige gevallen 
honoreren, zodat een kleiner aantal beschikkingen in de beroepsprocedure uiteindelijk 
aan de rechter voorgelegd wordt.  
Het maken van bezwaar is ‘het gebruikmaken van de, in de wet gegeven, bevoegdheid 
om voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen’ (art. 1:5 Awb). Het indienen van een bezwaar gebeurt door middel van een 
bezwaarschrift. Artikel 6:5 Awb bevat vereisten waaraan het bezwaarschrift moet 
voldoen. Het omvat het onder meer de naam en het adres van de indiener, een 
omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het 
bezwaar. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken (art. 6:7 
Awb). Het bestuursorgaan moet de ontvangst van het bezwaarschrift schriftelijk 
bevestigen (art. 6:14 Awb). 
Afdeling 7.2 Awb bevat een uitvoerige regeling over de behandeling van het 
bezwaarschrift door het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan moet het oorspronkelijke 
besluit in heroverweging nemen (art. 7:11 Awb). Bij een bezwaarschriftprocedure moeten 
ook de belanghebbenden worden gehoord (art. 7:2 en 7:3 Awb) en moet de beslissing op 
het bezwaarschrift binnen zes weken worden genomen (art. 7:10 Awb). Tenslotte geldt 
ook hier het beginsel dat de beschikking deugdelijk moet worden gemotiveerd (het 
motiveringbeginsel, art.7:12 Awb). 
Artikel 7:1 Awb bevat een aantal uitzonderingen op de regel dat men eerst bezwaar moet 
maken alvorens men bij de rechter beroep kan instellen. In die gevallen kan rechtstreeks 
beroep bij de rechter worden ingesteld. Een van de uitzonderingen betreft een besluit dat 
in reactie op het bezwaar is genomen. In zo’n geval heeft al een heroverweging door het 
bestuursorgaan al plaatsgevonden. 
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Beroep 
 
Als een belanghebbende vindt dat het bestuursorgaan niet op een bevredigende manier op 
zijn bezwaarschrift heeft gereageerd, kan men beroep bij de rechtbank instellen (art. 8:1 
Awb). Aan twee voorwaarden zal voldaan moeten worden: de rechtbank moet beoordelen 
of sprake is van een belanghebbende en van een besluit.  
Een belanghebbende is diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken 
(art. 1:2 Awb). De rechter zal van geval tot geval beoordelen of de indiener van een 
beroep (derde)belanghebbende is en dus ontvankelijk is. 
Bezwaar en beroep staan alleen open tegen Awb-besluiten. Dat zijn de schriftelijke 
beslissingen van een bestuursorgaan met als inhoud een publieksrechtelijke 
rechtshandeling (art. 1:3 Awb). Onder dit begrip valt ook de beschikking. Van een 
rechtshandeling is sprake als een handeling wordt verricht met het oog op een bepaald 
rechtsgevolg, zodat dat het besluit een verandering teweeg brengt in bestaande rechten of 
plichten. De bevoegdheid tot publiekrechtelijk handelen ligt bij de overheid. 
 
Voor het instellen van beroep moet de belanghebbende een beroepsschrift ingedienen. 
Het beroepsschrift is een brief waarin staat waarom men het niet eens is met de beslissing 
van een bestuursorgaan. In deze brief wordt geschreven wat naar de mening van de 
indiener de beslissing van de rechter moet zijn. Het beroepsschrift wordt, zo mogelijk in 
tweevoud, gestuurd naar de griffie (secretariaat) van de rechtbank, ter attentie van de 
sector bestuursrecht. Onder aan de beschikking staat vermeld bij welke rechtbank de 
indiener bezwaar kan indienen.  
 
Het beroepsschrift moet binnen zes weken na de dag van verzending van de beslissing op 
het bezwaarschrift ontvangen zijn. Op de beslissing zal vaak een verzenddatum te vinden 
zijn. Is het beroepsschrift niet binnen zes weken bij de rechtbank, dan wordt in principe 
het recht om beroep in te stellen verspeeld.  
 
Tijdens de beroepsprocedure is de genomen beslissing geldig. Het kan zijn dat deze 
beslissing intussen onherstelbare gevolgen voor de indiener heeft. Er kan dan tegelijk met 
het beroepsschrift of tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening 
aangevraagd worden bij de rechter. Dit betekent dat een speciale regeling wordt getroffen 
voor de periode dat het beroepschrift nog in behandeling is. Een voorlopige voorziening 
wordt gevraagd aan de rechtbank waar in beroep is gegaan. 
 
De termijn voor het instellen van beroep is zes weken. Het kan zijn dat de indiener meer 
tijd nodig heeft om een beroepschrift op te stellen, bijvoorbeeld omdat hij eerst deskundig 
advies gevraagd wil vragen. De indiener moet binnen zes weken een brief sturen naar de 
rechtbank om het recht op beroep niet te verspelen. In deze brief wordt meegedeeld dat 
beroep ingesteld gaat worden. In de brief legt de indiener uit waarom hij het niet eens is 
met de beslissing op het bezwaarschrift en waarom meer tijd nodig is voor het 
beroepsschrift. Bij de brief moet hij, als het  mogelijk is, een kopie meegesturen van de 
beslissing op het bezwaarschrift. 
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Vooronderzoek / onderzoek ter zitting 

 
De rechter vraagt alle stukken op bij het bestuursorgaan dat de beslissing op het bezwaar 
heeft genomen. De rechter onderzoekt de zaak, als de stukken binnen zijn. Het is 
mogelijk dat hij de indiener van het beroepsschrift in deze fase oproept.  
De rechter kan na het vooronderzoek een beslissing 'op basis van de stukken' nemen.  
De rechter kan ook een beslissing op basis van de stukken nemen als alle partijen 
daarvoor toestemming geven (art. 8:57 Awb). In zo'n geval is het niet meer mogelijk in 
verzet gegaan. Hoger beroep is dan ook uitgesloten.  
 
De rechter verwijst de zaak naar 'naar de zitting', als hij de zaak niet op basis van de 
stukken afhandelt. Dit betekent dat er een rechtszitting wordt gehouden. De indiener 
krijgt hiervoor een oproep. In de oproep staat waar en wanneer de zitting wordt gehouden 
en of de indiener verplicht is om te komen. Dit bericht vermeldt ook op welke dagen de 
processtukken ingezien kunnen worden. 
Tijdens de zitting worden alle partijen gehoord. De rechtbank kan daarbij getuigen en 
deskundigen horen. De zitting is openbaar (art. 8:62 Awb). Het onderzoek ter zitting sluit 
als de rechtbank van oordeel is dat het is voltooid (art. 8:65 Awb). In het normale geval 
doet de rechtbank binnen 6 weken schriftelijk uitspraak (art. 8:66 Awb). Naast deze 
gewone behandeling kent de Awb een vereenvoudigde behandeling voor het geval de 
rechtbank in een vroeg stadium duidelijk is geworden welke uitspraak zal moeten worden 
gedaan (art. 8:54 Awb). In dat geval blijft het onderzoek achterwege. In spoedeisende 
zaken kan een versnelde behandeling worden toegepast (art. 8:52 Awb). 
 
Uitspraak 

 
De rechter kan beslissen dat een beroep 'niet-ontvankelijk' of 'ongegrond' is. Een beroep 
is onder meer 'ongegrond' als iemand klaagt over een beslissing die volgens de wet niet 
anders had kunnen zijn. Verder kan de rechter beslissen dat de rechtbank 'onbevoegd' is. 
Wanneer hij het beroep gegrond verklaard blijft het bestreden besluit niet in stand. De 
rechter geeft de mogelijkheid om het besluit geheel of gedeeltelijk te vernietigen (art. 
8:72 Awb). De rechter kan het bestuursorgaan opdragen om een nieuw besluit te nemen. 
Hij kan ook bepalen dat zijn uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit. Als 
de rechter het beroep gegrond verklaart, kan hij het bestuursorgaan veroordelen tot 
schadevergoeding (art. 8:75 Awb).  
 
Hoger beroep 
 
Het hoger beroep is geregeld in de Wet op de Raad van State (art. 37 e.v.). De indiener 
kan hoger beroep ingestellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Er bestaan uitzonderingen waarbij beroep kan worden ingesteld bij de Centrale Raad van 
Beroep (CRvB) of het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). De CRvB 
oordeelt voornamelijk over ambtenarenzaken en zaken op het terrein van de sociale 
zekerheid. Het CBB oordeelt in hoger beroep vooral over mededingingszaken en 
telecommunicatiezaken. De Afdeling Bestuursrechtspraak kan volgens art. 42 Wet RvS 
de uitspraak van de rechtbank bevestigen of geheel/deels vernietigen. De afdeling kan de 
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zaak terugverwijzen naar de rechtbank die deze in eerste aanleg heeft behandeld, als ze 
vindt dat daarvoor reden bestaat. 
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Hoofdstuk 4: Beginselen en relevante beleidskaders in het milieurecht                                   
 
4.1. Inleiding 
 
Bij de beoordeling van een aanvraag dient het bevoegd gezag te beoordelen of de 
wetgeving en het beleid goed zijn toegepast op de milieuvergunning en of de vergunning 
in strijd is met beginselen van het milieubeleid. De belangrijkste beginselen van het 
milieubeleid zijn: het ALARA-, het voorzorg-, het preventie- en het standstill-beginsel. 
Deze beginselen worden in de volgende vier paragrafen behandeld. Er zijn geen 
expliciete regels hoe beginselen moeten doorwerken in de milieuvergunning. Maar, 
beginselen liggen ten grondslag aan wetgeving en beleid en er zou aan de beginselen zijn 
voldaan als aan deze wetgeving en beleid is getoetst (Abma et al., 2001).  
 
4.2. ALARA-beginsel 
 
ALARA (Gestel, R. van, J. Verschuren, 2000) is in Nederland het belangrijkste beginsel 
van het milieurecht. De afkorting staat voor ‘As Low As Reasonably Achievable’. Dit 
beginsel ligt ten grondslag aan art. 8.11, lid 3 Wm. Daarin is de regel neergelegd dat aan 
de milieuvergunning voorschriften moeten worden verbonden, die de ‘grootst mogelijke 
bescherming’ bieden tegen milieunadelige gevolgen, ‘tenzij dat redelijkerwijs niet kan 
worden gevergd.’ Het begrip ‘redelijkerwijs’ is in de praktijk meestal synoniem met 
‘economisch haalbaar’. Regels zijn direct toepasbaar en handhaafbaar; een beginsel geeft 
meer de richting aan waarin de toepassing van een regel moet gaan. 
 
De toepassing van art. 8.11 lid 3 Wm, dat zich richt tot het bevoegd gezag, sluit nauw aan 
bij de Europese IPPC-richtlijn over geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging van grote installaties. IPPC staat voor Integrated Pollution Prevention and 
Control.  
Deze richtlijn wil een aanpak realiseren van de uitstoot van verontreiniging naar lucht, 
bodem en water. Zo wil ze komen tot een hoog niveau van bescherming van het milieu 
door toepassing van in beginsel de ‘best beschikbare technieken’. In de IPPC-richtlijn 
wordt dus de beschermingsomvang bepaald door het begrip ‘best beschikbare technieken’ 
(BAT). De definitie van ‘best beschikbare technieken’ is te vinden in art. 2 van de 
richtlijn. Op het BAT-uitgangspunt kan een nuancering worden aangebracht door te 
spreken over BATNEEC; dit staat voor ‘Best Available Techniques Not Entailing 
Excessive Costs.’ Dit betekent dat de kosten van de beschikbare technieken redelijk 
moeten blijven (http://www.epa.ie/licences/batneec.htm).  
De vergunningverlener dient bij het stellen van voorschriften aan de vergunning te 
beoordelen wat redelijkerwijs verlangd kan worden van de bedrijfstak als geheel. Het 
individuele bedrijfseconomische belang speelt dus geen rol. Het bevoegd gezag moet 
uitgaan van de meest recente algemeen aanvaarde milieutechnische inzichten (stand der 
techniek) en moet bij het voorschrijven van een bepaalde techniek nagaan of deze 
beschikbaar is voor in de desbetreffende branche. 
 
Bij het bepalen van de BAT moet rekening gehouden worden met de kosten en baten van 
milieumaatregelen, maar ook met het voorzorg- en preventiebeginsel (§3.2 en §3.3). 
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In bijlage IV van de richtlijn worden punten opgesomd, die in aanmerking worden 
genomen bij het bepalen van de BAT. 
Bij de vaststelling van wat de BAT zijn, is er een zekere uitwisseling van milieugevolgen 
mogelijk. Dat wil zeggen dat er in bepaalde gevallen bijvoorbeeld een toename van 
emissies naar de lucht wordt toegestaan om andere emissies, zoals die naar water, te 
verminderen.  
 
Behalve de kosten en baten van milieu-investeringen en milieurecht-beginselen,  moet het 
bevoegd gezag bij de verlening van de milieuvergunning een twaalftal punten betrekken, 
waaronder: 
• de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis; 
• de tijd die nodig is voor het omschakelen op een betere beschikbare techniek; 
• de aard, de effecten en de omvang van de betrokken emissies; 
• de noodzaak het algemene effect van de emissies te beperken en om ongevallen te 

voorkomen; 
• het verbruik en de aard van de grondstoffen (met inbegrip van water) en de energie-

efficiëntie. 
 
4.3. Voorzorgsbeginsel 
 
Het voorzorgsbeginsel (Lambers. C., 2000) houdt in dat een voorgenomen activiteit niet 
mag worden gepleegd wanneer er onduidelijkheid bestaat over de schade voor het milieu. 
De overweging is dat de gevolgen van een activiteit voor het milieu onzeker kunnen zijn 
door het ontbreken van kennis en ervaring, maar wel zodanig ingrijpend dat sprake is van 
onherstelbare schade. Deze dient te worden voorkomen, ook al is op voorbaat niet 
duidelijk of en in welke mate ze zal optreden. Het gegeven dat er twijfels bestaan is niet 
voldoende om op grond van het voorzorgsbeginsel de vergunning te weigeren. Het moet 
wel om ernstige gevolgen gaan. 
 
Het voorzorgsbeginsel berust dus op het vermijden van het risico dat een bepaald effect 
optreedt.  
In de besluitvorming spelen twee elementen een rol: het vaststellen van de mate van 
onzekerheid en de omvang van de gevolgen van het toelaten van een bepaalde activiteit. 
Als er een redelijk vermoeden bestaat dat een bepaalde handeling een ongewenst gevolg 
heeft voor mens of milieu, maar het verband tussen handeling en gevolg kan niet met 
zekerheid worden aangetoond, dan maakt degene die over het toelaten of verrichten van 
de handeling beslist, een keuze of het risico al dan niet genomen mag worden. 
 
Het voorzorgsbeginsel speelt een rol bij de toetsing van besluiten door de rechter. Uit 
jurisprudentie en literatuur blijkt dat het beginsel onder andere aan de orde komt bij de 
toepassing van het Europees recht, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. De 
Habitatrichtlijn beschermt de bijzondere leefgebieden en de Vogelrichtlijn beschermt de 
belangrijkste leefgebieden van in het wild levende vogelsoorten op het grondgebied van 
de EU. De richtlijn heeft betrekking op de bescherming van vogels, hun eieren en nesten 
en hun leefgebieden. Daarnaast krijgen zeldzame soorten extra bescherming. 
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Verder heeft de Nederlandse regering het voorzorgsbeginsel vastgelegd als uitgangspunt 
in het Structuurschema Groene Ruimte. Uitgangspunt voor het Structuurschema is de 
gedachte dat het landelijk gebied er niet alleen is voor mensen die er werken en wonen, 
maar ook voor mensen die willen genieten van rust, ruimte en het landschap. De 
verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de groene ruimte staan centraal in de 
nota. 
 
De toetsing kan plaatsvinden via het in de Awb vastgelegde zorgvuldigheidsbeginsel en 
het evenredigheidsbeginsel. Naarmate de kans op schadelijke gevolgen voor mens en 
milieu groter wordt of de beschikbare kennis voor de beoordeling beperkter, dient het 
bevoegd gezag nauwkeuriger te oordelen en minder risico’s te nemen. Ook wanneer 
wetenschappelijk sluitend bewijs voor het verband tussen handeling en gevolg ontbreekt, 
moet het bevoegd gezag besluiten om maatregelen te nemen of om een handeling niet toe 
te staan. De mogelijke belangen van derden kunnen immers onevenredig worden 
getroffen.  
 
4.4. Preventiebeginsel 
 
Wanneer verontreiniging (tegen redelijke kosten) kan worden voorkomen, mag deze niet 
plaatsvinden. Pas wanneer dit niet mogelijk is, is een zekere mate van verontreiniging 
(vast te leggen in de voorwaarden in de vergunning) toelaatbaar. Dit beginsel (Drupsteen, 
Th. G., 2000) is zowel milieuhygiënisch als economisch relevant. Vanuit milieuoogpunt 
is het duidelijk dat het voorkomen van milieuaantasting beter is dan het later saneren. 
Vanuit economisch oogpunt heeft dit principe tot doel te voorkomen dat er achteraf 
kosten worden gemaakt voor sanering en het voorkomen van schadevergoedingen ten 
gevolge van de verontreiniging. 
 
De meeste milieurichtlijnen hebben een preventief oogmerk. In de Nederlandse  
milieuwetgeving komt het preventiebeginsel niet als algemeen beginsel tot uiting. Het 
ALARA-beginsel (§10.1) gaat uit van preventie.  
 
Drie bepalingen uit de Wm kunnen rechtstreeks met het preventiebeginsel in verband 
worden gebracht, namelijk de zorgplicht (art. 1.1a), het ALARA-beginsel (art. 8.11 lid 3) 
en de zorgplicht voor bestuursorganen m.b.t. afvalstoffen (art. 10.1). 
In het algemeen kan het preventiebeginsel op twee manieren toepassing vinden. Ten 
eerste kan langs procedurele weg worden voorgeschreven dat vooraf bepaalde informatie 
wordt verzameld en bekendgemaakt om tot een verantwoorde besluitvorming te komen. 
Ten tweede kunnen er langs een materiële weg bepaalde handelingen op voorhand 
worden verboden of van tevoren worden getoetst. Het bekendste procedurele instrument 
met een op preventie gerichte werking is de milieueffectrapportage (hoofdstuk 7 Wm).  
Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) betreft alle handelingen die nodig zijn voor het 
opstellen en beoordelen van een Milieueffectrapport (kortweg MER). 
Een milieueffectrapport (MER) is een openbaar document, waarin van een voorgenomen 
activiteit en mogelijke alternatieven, de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun 
onderlinge samenhang beschreven worden. Een MER is een informatief instrument en 
geen beslissingsinstrument.  
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Zowel procedureel als materieel vertaalt het preventiebeginsel zich in de verschillende 
vergunning- en meldingstelsels die de Nederlandse milieuwetgeving kent en de materiële 
normen die daarbij van toepassing zijn. Ze geven de bevoegde bestuursorganen de 
mogelijkheid om tevoren te beoordelen of een voorgenomen activiteit uit milieuoogpunt 
aanvaardbaar is of niet. In het algemeen kunnen ook de openbaarheid van milieugegevens 
en de mogelijkheid tot het indienen van bedenkingen voor eenieder tegen ontwerp-
vergunningenbesluiten een preventieve functie hebben. 
  
4.5. Standstill-beginsel 
 
Aan de hand van milieukwaliteitseisen kan het bevoegd gezag de feitelijke kwaliteit van 
het milieu beoordelen. Als deze milieukwaliteit slechter is dan de eis voorschrijft zal het 
bevoegd gezag die eis gebruiken als leidraad bij de inzet van andere instrumenten, zoals 
voorwaarden in de vergunning.  
Maar wat nu als de feitelijke milieukwaliteit beter is dan een milieukwaliteitseis 
voorschrijft? Het standstill-beginsel (Spaans, L. A. J., 2000) biedt dan de ‘oplossing’: als 
de feitelijke kwaliteit van een onderdeel van het milieu op een bepaalde plaats en op een 
bepaald moment beter is dan een voor dat onderdeel geldende milieukwaliteitseis 
voorschrijft, dan wordt de feitelijke milieukwaliteit de nieuwe eis. 
Het bevoegd gezag zal nu de feitelijke milieukwaliteit gebruiken als leidraad en de inzet 
van die instrumenten moet dan gericht zijn op het ten minste behouden van die 
milieukwaliteit. 
Het standstill-beginsel (art. 5.2 lid 3 Wm) komt daarnaast voor op een aantal andere 
plaatsen binnen de milieuwetgeving. Ook binnen het internationale milieurecht speelt het 
standstill-beginsel een rol. 
 
Er zijn diverse knelpunten bij de toepassing van het standstill-beginsel. Allereerst de 
beperkte reikwijdte van dit beginsel. Door zijn plaats in hoofdstuk 5 Wm heeft het 
beginsel uitsluitend betrekking op milieukwaliteitseisen. In de wetgeving zijn echter 
weinig milieukwaliteitseisen vastgesteld. Het bereik van het beginsel blijft daarmee 
beperkt tot enkele milieukwaliteitseisen voor lucht en water. 
 
In milieukwaliteitseisen wordt gesproken over grens- en richtwaarden. Een grenswaarde 
is een kwaliteitsniveau dat ten minste moet worden bereikt of gehandhaafd op een 
aangegeven plaats en tijdstip. Een richtwaarde is een norm waarnaar gestreefd moet 
worden.  
Ook bij de vergunningverlening, net als bij de toepassing van het standstillbeginsel, zijn 
er knelpunten. Is de feitelijke milieukwaliteit slechter dan de kwaliteitseis voorschrijft, 
dan kan in feite geen extra emissie vergund worden, in het geval van een grenswaarde. In 
het geval van richtwaarden is het alleen mogelijk onder motivering van belangrijke 
redenen. Bij Wm-vergunningverlening zou immers de feitelijke milieukwaliteit alleen 
maar verder van de in de milieukwaliteitseis voorgeschreven milieukwaliteit af komen te 
staan. Elke emissie betekent immers een verdere verslechtering van de milieukwaliteit ten 
opzichte van de eis. 
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Een verbetering biedt de actualiseringsplicht van art. 8.22 Wm. Als het bevoegd gezag in 
de hiervoor beschreven situatie een vergunning wil verlenen, dan zal het de nadelige 
gevolgen van de te vergunnen inrichting voor het milieu deels kunnen compenseren door 
aanscherping van de voorschriften verbonden aan omliggende inrichtingen verleende 
Wm-vergunningen. Er wordt dan als het ware milieuruimte gecreëerd zodat de Wm-
vergunningverlening niet zal leiden tot een verslechtering van de feitelijke 
milieukwaliteit. 
 
4.6. Nederlandse Emissie Richtlijn  
 
Voor emissies naar lucht geldt het principe van ALARA. Wanneer er sprake is van 
emissies van prioritaire stoffen (o.a. benzeen) naar de lucht moet gebruik worden 
gemaakt van de best bestaande technieken (voor andere stoffen van de best uitvoerbare 
technieken). Om te bepalen wat de stand der techniek bij emissies naar de lucht is, wordt 
verwezen naar de Nederlandse emissie Richtlijn (NeR). De NeR geeft emissie-eisen (als 
‘plafond’) gebaseerd op de stand der techniek. Hierbij moet worden bedacht dat de 
emissienormen die in de huidige NeR (1992) zijn opgenomen, gebaseerd zijn op de stand 
der techniek van omstreeks 1986. Veel emissienormen kunnen niet meer worden betiteld 
als ‘stand der techniek’. In dat geval kunnen strengere normen worden voorgeschreven 
wanneer betere technieken beschikbaar zijn.  
In Europees verband wordt voor verschillende industriële sectoren opnieuw de stand der 
techniek bepaald. Dit levert zogenaamde Bref-documenten op. In het geval dat een 
produktieproces niet expliciet is opgenomen in een Bref-document, kunnen er analogieën 
worden getrokken met andere produktieprocessen.  
 
De NeR is niet van toepassing op emissies naar water. Beoordeling van emissies naar 
water wordt per situatie gekeken naar wat de stand der techniek is. 
De NeR is opgezet met als eerste doel de vergunningverlening te harmoniseren. Hiermee 
wordt beoogd dat in verschillende gemeentes en provincies voor gelijksoortige bedrijven 
in gelijksoortige situaties ook vergelijkbare emissie-eisen in vergunningen worden 
opgenomen. In de tweede plaats streeft de NeR ernaar de totale emissie van schadelijke 
stoffen naar de lucht te beperken door toepassing van maatregelen volgens de ‘stand der 
techniek’. Een derde doel is om het proces van vergunningverlening te vergemakkelijken 
door informatie aan te reiken die hiervoor van nut kan zijn. 
De NeR geeft voor een groot aantal stoffen emissie-eisen die in beginsel algemeen 
geldend zijn. Verder geeft de richtlijn voor specifieke bedrijfssectoren 
uitzonderingsbepalingen in de vorm van bijzondere regelingen.  
De NeR kent algemene eisen en ruim 40 bijzondere regelingen voor specifieke branches 
of situaties. Echter, de NeR kent geen wettelijke basis, maar moet worden beschouwd als 
richtlijn voor de vergunningverlener. 
De NeR geeft een ‘bovenwaarde’ op grond van de stand van de techniek van circa 1985-
1990. De vergunningverlener is daardoor niet ‘ontslagen’ van ALARA, maar dient nog 
steeds de mogelijkheden van de actuele stand der techniek te beoordelen om tot een 
lagere emissie-eis te komen. 
 
De bijzondere regelingen in hoofdstuk 3 van de NeR gaan over processen of 
omstandigheden die zodanig van het algemene beeld afwijken, dat men de algemene 
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aanpak niet kan toepassen. Het gaat om regelingen voor diffuse stofemissies en 
incidentele emissies. Deze incidentele emissies zijn vanwege hun tijdsverloop niet goed 
via de algemene eisen te regelen. Hierop kan dan bijvoorbeeld de batchregeling van 
toepassing zijn (§3.4 NeR) (www.infomill.nl) 
 
4.7. Provinciale milieuverordening 
 
Provinciale Staten moeten ter bescherming van het milieu een verordening vaststellen  
(art. 1.2 Wm). In deze verordening staan alle provinciale algemene regels ter 
bescherming van het milieu. De Provinciale Milieuverordening (PMV) functioneert als 
een verlengstuk van het provinciaal milieubeleidsplan. Provinciale staten houdt bij het 
vaststellen van de verordening dan ook rekening met provinciaal milieubeleidsplan (art. 
1.2 lid 5 Wm).  
De verordening bevat ten minste: regels ter bescherming van de kwaliteit van het 
grondwater, regels voor het voorkomen en beperken van geluidshinder en regels over de 
samenstelling van de provinciale milieucommissie. Ook in hoofdstuk 10 Wm ‘Afval-
stoffen’ wordt een aantal verplichte elementen beschreven (art. 10.26, 10.35 en 10.36).  
In het belang van een efficiënte verwijdering van afvalstoffen kunnen regels worden 
gesteld voor de verwijdering van autowrakken, van aangewezen categorieën van 
bedrijfsafvalstoffen en van huishoudelijke afvalstoffen (art. 10.26 Wm). 
Daarnaast worden regels gesteld ter bescherming van het milieu, voor zover dit naar het 
oordeel van provinciale staten van meer dan gemeentelijk belang is. Voor een aantal 
onderwerpen hoeven provinciale staten de vraag naar het gemeentebelang niet te stellen. 
Het betreft de onderwerpen die de wetgever heeft vastgesteld (art.1.2 lid 2 Wm) en in het 
Wm-hoofdstuk Afvalstoffen als ‘provinciaal’ heeft beoordeeld (Tjeenk Willink, W.E.J., 
1996). 
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Hoofdstuk 5: Afstemming van de Wm-vergunning met de Wvo-vergunning 
 
De Wvo behoort tot de verantwoordelijkheid van een ander ministerie dan de Wm. De 
Wm valt onder het ministerie van VROM en de Wvo onder het ministerie van VWS. 
Niettemin is afstemming in beide vergunningsprocedures nodig om te bereiken dat ook 
de bescherming van het oppervlaktewater wordt betrokken bij de afweging in de 
vergunningverlening. Op 1 maart 1993 is, met de inwerkingtreding van de Wm, een 
coördinatieregeling tussen de Wm-vergunning en de Wvo-vergunning van kracht 
geworden (Commissie Integraal Waterbeheer, 1999, Tjeenk Willink, W.E.J., 1996). De 
coördinatieprocedure is wettelijk vastgelegd in hoofdstuk 14 van de Wm.  
Als een Wm-vergunning wordt aangevraagd en voor de inrichting tevens een Wvo-
vergunning nodig is, moet de aanvraag voor de Wvo-vergunning gelijktijdig ingediend 
worden.  
De aanvraag voor de Wvo-vergunning moet worden ingediend bij de waterkwaliteits-
beheerder en de aanvraag voor de Wm-vergunning bij het betreffende bevoegde 
bestuursorgaan. Als de aanvraag voor de Wvo-vergunning niet plaatsvindt binnen 6 
weken na indiening van de aanvraag voor de Wm-vergunning, wordt de aanvraag voor de 
Wm-vergunning buiten behandeling gelaten. De Wm-vergunningaanvraag wordt ook 
buiten behandeling gelaten als de aanvraag voor de Wvo-vergunning buiten behandeling 
wordt gelaten.  
 
Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag voor de Wm-vergunning moet de 
waterkwaliteitsbeheerder voor de Wvo-vergunning een advies uitbrengen met het oog op 
de samenhang tussen de twee vergunningaanvragen. Ook brengt hij een advies uit over de 
ontwerpbeschikking van de Wm-vergunning (art. 8.31, lid 2 Wm). 
 
De Wm-vergunning kan, geheel of gedeeltelijk, worden ingetrokken als de Wvo-
vergunning, geheel of gedeeltelijk, wordt ingetrokken. De vergunninghouder kan binnen 
een periode van (ten minste) 2 weken schriftelijk of mondeling bedenkingen tegen de 
intrekking kenbaar maken. 
Het intrekken van een Wm-vergunning in verband met het intrekken van een Wvo- 
vergunning, komt niet voor afzonderlijk beroep in aanmerking. 
 
GS bereiden de aanvragen gecoördineerd voor om de onderlinge samenhang bij de 
beoordeling van de vergunningaanvragen en de uiteindelijke beschikking op de 
aanvragen door de bevoegde bestuursorganen te bevorderen. Dit houdt onder andere in 
het gelijktijdig ter inzage leggen en bekendmaken van de aanvragen, de 
ontwerpbeschikkingen en de beschikkingen.  
GS en ook de Minister van VWS, kunnen een bindende aanwijzing geven voor de inhoud 
van de Wvo-vergunning (art. 7d Wvo). Dit wordt gedaan met het oog op de samenhang 
tussen de vergunningaanvragen in het belang van de bescherming van het milieu. Vooraf 
moet overleg met het bevoegde bestuursorgaan plaatsvinden. De aanwijzing wordt 
gegeven binnen 8 weken na de dag waarop het ontwerp van de beschikking op de 
aanvraag ter inzage is gelegd. 
GS speelt bij de coördinatie tussen met elkaar samenhangende vergunningen dus een 
hoofdrol. GS kunnen een gecoördineerde behandeling van aanvragen eisen (art. 14.4 
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Wm). Dit betekent dat de verschillende betrokken bestuursorganen en adviseurs in ieder 
geval rekening houden met de onderlinge samenhang tussen de betrokken aanvragen en 
de te verlenen vergunningen. Dit houdt bijvoorbeeld gezamenlijke bekendmaking van de 
aanvragen in bij verlenging van de procedure, het gezamenlijk inbrengen van mondelinge 
bedenkingen en de gezamenlijke bekendmaking van de beschikkingen. Een 
gecoördineerde behandeling moet aan een aantal eisen voldoen:  
• de aanvragen betreffende dezelfde inrichting; 
• de aanvragen hebben betrekking op met elkaar samenhangende vergunningen; 
• op tenminste een van de aanvragen is hoofdstuk 13, Procedures voor vergunningen en 

ontheffingen, van de Wm van toepassing; 
• tenminste een van de aanvragen is tot GS gericht; 
• de inrichting is geheel of in hoofdzaak gelegen in de provincie waar GS bevoegd 

bestuursorgaan zijn. 
 
GS moeten een gecoördineerde behandeling stimuleren als de aanvragen zijn gericht tot 
verschillende bestuursorganen en deze bestuursorganen daarom schriftelijk verzoeken. 
Als GS overgaan tot een gecoördineerde aanpak delen zij dit aan de betrokkenen mede. 
Van de betrokken bestuursorganen en adviseurs kan medewerking worden gevraagd voor 
het slagen van de coördinatie. Deze kunnen volgens de wet de medewerking niet 
weigeren. 
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Hoofdstuk 6: Algemene regels 
 
De Wm kent ook de mogelijkheid tot het stellen van algemene regels (Tjeenk Willink, 
W.E.J., 1996). Bij AMvB kunnen met betrekking tot bepaalde categorieën van 
inrichtingen algemene regels worden gesteld. Het gaat bij de algemene regels steeds om 
inrichtingen die in zodanige mate vergelijkbaar zijn dat een overeenkomstige behandeling 
mogelijk is.  
Voorbeelden van sectoren en bedrijftakken die onder de werking vallen van een AMvB 
zijn: benzinestations, garages, bakkers, chemische wasserijen, doe-het-zelf-bedrijven, 
horecabedrijven, slagerijen, kantoorgebouwen, detailhandel, LPG-tankstations en 
scholen. 
 
Binnen het stelsel van algemene regels in de Wm zijn er drie varianten. Er zijn: 
• algemene regels die in plaats van de vergunningplicht komen (art. 8.40 Wm); 
• algemene regels zonder dat de vergunningsplicht vervalt (art. 8.44 Wm);  
• instructie-algemene regels (8.45 en 8.46 Wm). 
 
Bij het vaststellen van een AMvB moeten dezelfde overwegingen betrokken worden als 
bij de beslissing tot een vergunningaanvraag: de bestaande toestand van het milieu en de 
gevolgen voor het milieu die de inrichtingen kunnen veroorzaken, de mogelijkheden tot 
bescherming van het milieu - evenals bij de vergunningverlening is het ALARA-beginsel 
van toepassing - en de redelijkerwijs te verwachten financiële en economische gevolgen 
van de AMvB. Ook geldende milieukwaliteitseisen moeten bij de besluitvorming worden 
betrokken. 
 
6.1. Algemene regels in plaats van de vergunningplicht  
 
Voor bedrijfsectoren die uit vergelijkbare inrichtingen bestaan is het voor de 
vergunningverlener praktischer te werken met standaardvoorschriften in algemene regels 
dan met individuele vergunningen. Art. 8.40 maakt het mogelijk algemene regels te 
stellen die de vergunningsplicht vervangen (Tjeenk Willink, W.E.J., 1996). De bedoeling 
is dat deze algemene regels een zodanig dekkend pakket voorschriften geven dat een 
vergunning niet meer nodig is. Een individuele beoordeling van de inrichtingen hoeft dan 
niet meer plaats te vinden. De houder van een inrichting die onder de algemene regels 
valt, kan met een melding volstaan aan het bestuursorgaan dat in de AMvB is 
aangewezen.  
Bij AMvB kan worden bepaald dat nadere eisen kunnen worden gesteld. De AMvB 
bepaalt welk bestuursorgaan nadere eisen kan stellen.  
Een inrichting valt pas onder de werkingssfeer van een AMvB als deze voldoet aan alle 
criteria die de regeling stelt. Zo worden er vaak eisen gesteld aan de inrichting of de 
omgeving (de inrichting mag niet liggen in de nabijheid van milieugevoelige 
bestemmingen). Als men aan één of meerdere eisen niet voldoet blijft men 
vergunningplichtig. 
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6.2. Algemene regels naast de vergunningplicht 
 
In de tweede plaats zijn er algemene regels die de vergunningplicht niet opheffen (art. 
8.44 Wm). Deze algemene regels omvatten alleen bepaalde aspecten van een categorie 
van inrichtingen. De niet in de AMvB genoemde aspecten worden in het kader van een 
vergunningsprocedure beoordeeld. Bij de vergunningverlening kan het bevoegd gezag 
van de algemene regels afwijken, in tegenstelling tot de AMvB’s op grond van art. 8.40 
waar dit niet mogelijk is. Dit afwijken mag voor zover dit in de AMvB wordt toegestaan. 
Het bevoegd gezag moet er bij de vergunningverlening zorg voor dragen dat er geen 
strijd met de algemene regels ontstaat. Doordat de algemene regels gelden naast de 
vergunningsplicht, wordt er rekening gehouden met de concrete omstandigheden van de 
inrichting in kwestie.  
 
6.3. Instructie-AMvB’s 
 
Wanneer het bevoegd gezag algemene regels kiest die de vergunningsplicht niet opheffen 
kan ook voor instructie-AMvB’s worden gekozen (Tjeenk Willink, W.E.J., 1996) 
Instructie-AMvB regels richten zich in tegenstelling tot de hiervoor besproken algemene 
regels niet tot de houder van een inrichting, maar tot het bevoegd gezag. Dat wordt bij 
AMvB verplicht om bepaalde voorschriften in de vergunning op te nemen. Bij AMvB 
kan ook hier bepaald worden dat het bevoegde gezag van de instructieregels mag 
afwijken of nadere eisen mag stellen. Bij de instructie-AMvB wordt de noodzakelijk 
geachte inhoud, maar niet de exacte redactie van de voorschriften bepaald. Het bevoegd 
gezag kan de voorschriften toespitsen op de specifieke inrichting. 
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Hoofdstuk 7: Wijziging of intrekking van de vergunning 
 
Uit handboek Wet milieubeheer  1993- …, Sdu Uitgevers, Den Haag volgt:  
 
Het bevoegd gezag moet zorg dragen voor de actualiteit van milieuvergunningen.  
De Wm schrijft voor dat het bevoegd gezag regelmatig beziet of voorschriften, die aan de 
vergunning zijn verbonden, nog toereikend zijn, gezien de ontwikkelingen op het gebied 
van de technische mogelijkheden tot de bescherming van het milieu en de ontwikkelingen 
met betrekking tot de kwaliteit van het milieu. Dit  wordt de actualiseringplicht genoemd 
(art. 8.22 Wm). 
 
Het gaat hier dus om een verplichting van de vergunningverlener om eenmaal verleende 
vergunningen regelmatig op hun toereikendheid te toetsen. Met ‘regelmatig’ wordt hier 
een termijn van 5 jaar bedoeld. 
Als het nodig is moet het bevoegd gezag de aan de vergunning verbonden voorschriften 
wijzigen, aanvullen of intrekken dan wel alsnog nieuwe voorschriften aan de vergunning 
verbinden.  
 
Naast de mogelijkheid om beperkingen en voorschriften die aan een vergunning zijn 
verbonden, te wijzigen, kan het bevoegd gezag een vergunning ook geheel of gedeeltelijk 
ingetrekken (art. 8.25). Dit kan onder andere wanneer: 
• de inrichting ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt en een 

wijziging geen oplossing biedt; 
• in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen de intrekking 

noodzakelijk is; 
• de Wm-vergunning tenminste drie jaar lang niet gebruikt is; 
• de inrichting geheel of gedeeltelijk verwoest is. 
 
In deze gevallen geldt de procedure voor de wijziging of intrekking van de vergunning. 
In de laatste twee gevallen wordt de vergunninghouder in de gelegenheid gesteld om 
binnen een termijn van ten minste 2 weken bedenkingen - mondeling of schriftelijk - 
kenbaar te maken, voordat het bevoegde bestuursorgaan overgaat tot intrekking van de 
vergunning. 
In de eerste twee gevallen krijgt de houder van de inrichting eerst een waarschuwing 
voordat er (bestuurlijk) handhavend wordt opgetreden. 
 
De partijen die het initiatief kunnen nemen tot een wijziging -of intrekkingprocedure zijn: 
• het bevoegde bestuursorgaan; 
• iedereen kan het bevoegd bestuursorgaan verzoeken om tot een wijziging -of 

intrekkingprocedure over te gaan; 
• de vergunninghouder.  
 
In het geval dat de vergunninghouder verzoekt tot het wijzigen van de vergunning (art. 
8.24 Wm) moet de procedure voor het tot stand brengen van een beschikking op aanvraag 
worden doorlopen (afdeling 3.5 Awb) 
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De procedure tot wijzigen of intrekking van de vergunning volgens paragraaf 3.5.6 van 
de Awb is als volgt: 
De procedure start met een schriftelijke kennisgeving van het voornemen van het 
bevoegde bestuursorgaan aan de initiatiefnemer van de wijziging- of 
intrekkingsprocedure en aan de andere betrokken bestuursorganen. Als het een verzoek 
van een derde betreft, krijgt ook deze een kennisgeving.  
Het bevoegde bestuursorgaan mag zelf een termijn vaststellen waarbinnen advies kan 
worden uitgebracht en waarbinnen de geadresseerden hun zienswijze met betrekking tot 
de wijziging/intrekking naar voren kunnen brengen. 
Zo snel mogelijk na de kennisgeving stelt het bevoegde bestuursorgaan een ontwerp van 
de beschikking op en doet daarvan mededeling door terinzagelegging en kennisgeving. 
Dit zijn dezelfde bekendmakingseisen als voor een ontwerpbeschikking (§ 2.4). De 
mededeling bevat ten minste de zakelijke inhoud en een korte motivering van het 
ontwerp van de beschikking. Ook moet worden vermeld wie bedenkingen tegen het 
ontwerp kunnen inbrengen, op welke wijze en binnen welke termijn (art. 3:31 Awb). Het   
bestuursorgaan deelt deze gegevens mee aan degene tot wie het te wijzigen of in te 
trekken besluit was gericht, de andere betrokken bestuursorganen en aan de eventuele 
verzoeker. 
 
Na de mededeling kan iedereen bedenkingen inbrengen tegen het ontwerp van de 
beschikking bij het bevoegde bestuursorgaan (art. 3:32 Awb). Als diegene die 
bedenkingen inbrengt daartoe verzoekt, wordt zijn anonimiteit gegarandeerd. Het 
bevoegde bestuursorgaan stuurt zo spoedig mogelijk een afschrift van de bedenkingen 
aan de adviserende bestuursorganen en aan degene tot wie het te wijzigen of in te trekken 
besluit was gericht. 
Uiterlijk 16 weken na de kennisgeving moet het bevoegde bestuursorgaan een besluit 
nemen. Een besluit dat niet vooraf is gegaan door een kennisgeving moet uiterlijk 8 
weken na de mededeling worden genomen (art. 3:33 en art. 3:44, lid 7 Awb). In de 
beschikking moeten de overwegingen van het bevoegde bestuursorgaan staan omtrent de 
zienswijze, adviezen en bedenkingen. Als niet tot een wijziging of intrekking wordt 
overgegaan kan de verzoeker tegen deze beschikking beroep instellen bij de rechtbank. 
 
De beschikking wordt verzonden naar de belanghebbenden, de verzoeker, de adviseurs en 
de betrokken andere bestuursorganen. Uiterlijk 2 weken na deze toezending maakt het 
bevoegde bestuursorgaan de beschikking bekend door toezending van de beschikking aan 
degenen die bedenkingen hebben ingebracht of door terinzagelegging van de 
beschikking. De beschikking kan beperkt bekend worden gemaakt aan diegenen die 
bedenkingen hebben ingebracht, bij een (te) grote omvang van de bedenkingen, (art. 3:44, 
lid 3 Awb). Voor het overige worden bij de mededeling van de kennisgeving dezelfde 
gegevens vermeld als bij de bekendmaking van de beschikking op aanvraag. 
Iedereen kan de stukken gedurende 6 weken inzien. Het bevoegde bestuursorgaan stelt de 
plaats en de tijden vast waarop de stukken kunnen worden ingezien. Verder kan iedereen 
een mondelinge toelichting vragen. In de stukken wordt aangegeven bij wie. Op verzoek 
worden tegen betaling van de kopieerkosten exemplaren van de stukken verstrekt. 
GS zijn bevoegd bestuursorgaan als het gaat om inrichtingen die een rol vervullen bij de 
verwijdering van (gevaarlijke) afvalstoffen. Ook de Minister kan in het belang van een 
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doelmatige verwijdering van afvalstoffen het voortouw nemen tot wijziging of intrekking 
van de vergunning (art. 8.39, lid 1, onder a en b Wm). Hij dient dan een verzoek in bij het 
bevoegde bestuursorgaan. In zijn verzoek kan de Minister een termijn bepalen waarop 
aan het verzoek moet zijn voldaan. Bij de indiening van het verzoek houdt de Minister 
rekening met het geldende Nationale Milieubeleidsplan (NMP). Het bevoegde 
bestuursorgaan is verplicht dit bevel op te volgen (art. 8.39, lid 2 Wm). 
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Hoofdstuk 8: Melding 
 
Uit ‘het nieuwe meldingenstelsel van de Wet Milieubeheer, Ministerie van VROM, 
december 2000’ en ‘handboek Wet milieubeheer  1993- …, Sdu Uitgevers, Den Haag’ 
volgt: 
 
8.1. Inleiding 
 
De Wm biedt aan houders van inrichtingen de mogelijkheid om veranderingen van een 
inrichting of de werking daarvan te melden in plaats van een wijziging van de vergunning 
aan te vragen. Het is van belang dat de vergunninghouder een duidelijke en inzichtelijke 
beschrijving van de bedrijfsactiviteiten geeft. Verder voegt de vergunninghouder voor 
zover relevant een tekening van de nieuwe situatie bij. 
Een kennisgeving van de melding wordt gepubliceerd in één of meer dag-, nieuws-, of 
huis-aan-huisbladen (art. 8.41, lid 4 Wm).  
Iedereen kan het bevoegd gezag verzoeken om handhavend op te treden als men van 
mening is dat het bedrijf, in plaats van een melding in te dienen, een 
wijzigingsvergunning had moeten aanvragen (art. 18.14 Wm). 
 
Een melding kan volstaan als: 
 
‘als een verandering in een bedrijf niet in overeenstemming is met de vergunning, maar 
de verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan door 
de vergunning worden toegestaan; in het algemeen: als de doelvoorschriften van de 
vergunning niet worden overtreden’. 
 
Veranderingen in de bedrijfsvoering kunnen plaatsvinden na een melding, zolang deze 
binnen de in de vergunning vastgelegde milieukwaliteitsdoelstellingen blijven. De 
gemelde verandering gaat deel uitmaken van de geldende Wm-vergunning. 
Tijdrovende procedures bij het wijzigen van inrichtingen, processen en installaties die 
weinig milieurelevant zijn, kunnen achterwege blijven. 
Een verandering binnen een inrichting kan verschillende gevolgen voor het milieu teweeg 
brengen. Het plaatsen van een nieuwe machine kan bijvoorbeeld leiden tot een afname 
van de geluidsbelasting, maar tevens tot een toename van de emissies naar de lucht. Het 
is onder het meldingenstelsel niet toegestaan de verschillende gevolgen voor het milieu 
tussen de verschillende milieucompartimenten te compenseren, tenzij hiervoor in de 
vergunningvoorschriften ruimte is. 
 
In de volgende gevallen hoeft de vergunninghouder geen melding doen, en hoeft hij ook 
geen wijziging van de lopende vergunning aan te vragen: 
• als een wijziging in een bedrijf in overeenstemming is met de vergunning, ook al 

nemen de nadelige gevolgen voor het milieu toe; 
• als een voorgenomen uitbreiding/wijziging in een bedrijf al in de vergunning is 

opgenomen en binnen drie jaar na de verlening wordt uitgevoerd. 
 
 



 48 

Kortom, voor veranderingen die in overeenstemming zijn met hetgeen de vergunning 
voorschrijft, is geen wijzigingsvergunning (revisievergunning) of melding noodzakelijk. 
Als algemene regel blijft gelden dat het verboden is een inrichting of de werking daarvan 
te veranderen zonder een daartoe verleende vergunning.  
 
8.2. Procedure behandeling meldingen 
 
Het is gewenst om de voorgenomen melding met het bevoegd gezag voor te bespreken 
om te bevorderen dat deze aan de vormvoorschriften en inhoudelijke eisen voldoet. 
Voorkomen moet worden dat een melding wordt ingediend voor een verandering die niet 
gemeld kan worden. De gegevens die de vergunninghouder bij de melding moet 
verstrekken staan opgesomd in art. 5.19 Ivb. 
De melding moet schriftelijk aan het bevoegde bestuursorgaan plaatsvinden voordat de 
veranderingen worden doorgevoerd.  
Na het indienen van de melding moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk, maar 
uiterlijk 6 weken na ontvangst van de melding schriftelijk verklaren of de melding al dan 
niet wordt geaccepteerd. Hoort de ondernemer binnen die termijn niets, dan is er sprake 
van een fictieve weigering, waartegen bezwaar kan worden ingesteld bij de 
vergunningverlener en vervolgens beroep kan worden ingediend bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Met deze beroepsmogelijkheid wordt 
voorkomen dat de vergunninghouder lange tijd in onzekerheid blijft.  
Het is dus noodzakelijk dat een melding na binnenkomst bij het bevoegd gezag wordt 
beoordeeld . 
 
8.3. Afhandeling van een niet acceptabele melding 
 
Wanneer een melding gebrekkig is moet het bevoegd gezag de vergunninghouder 
daarover berichten. De situatie moet worden voorkomen dat de vergunninghouder de 
verandering doorvoert en het gezag vervolgens handhavingmaatregelen neemt omdat de 
melding onjuist was.  
Als de vergunningverlener besluit de melding niet te accepteren en het bedrijf geen 
vergunning wil aanvragen zal ‘afwijzing van de melding’ moeten plaatsvinden in de 
vorm van een gemotiveerde handhavingbeschikking. De vergunninghouder overtreedt 
namelijk art. 8.1, lid 1 Wm, het verbod om zonder vergunning de inrichting of de 
werking daarvan te veranderen. Tegen deze beschikking is bezwaar bij de 
vergunningverlener en beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak mogelijk. Het bedrijf 
kan ook verzoeken om een voorlopige voorziening. 
Het is voor het bedrijf niet verstandig in deze situatie de veranderingen bedoeld in deze 
melding door te voeren zonder de uitspraken van eventueel bezwaar en beoogd beroep af 
te wachten. 
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8.4. Afhandeling van een acceptabele melding 
 
Uitgaande van een correcte melding moeten het bevoegd gezag de volgende handelingen 
verrichten (art. 6.1 tot en met 6.3 Ivb): 
 
• publicatie van een openbare kennisgeving in een of meer plaatselijk verschijnende 

dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen binnen 2 weken na de bekendmaking van de 
aanvaarding van de melding aan de vergunninghouder. Het bevoegde bestuursorgaan 
vermeldt ten minste de zakelijke inhoud van de melding en de tijden en de plaats 
waar de stukken ter inzage liggen; 

• terinzagelegging gedurende een door het bevoegd gezag te bepalen termijn. 
 
Het bedrijf mag de verandering pas na ontvangst van de goedkeuringsverklaring van de 
vergunningverlener doorvoeren. De verklaring treedt in werking na de termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift. Deze bedraagt 6 weken na de bekendmaking. De 
vergunninghouder zal met een termijn van 12 weken rekening moeten houden (de 
maximale beslistermijn van 6 weken en een termijn van inwerkingtreding van 6 weken) 
voordat de verandering mag worden doorgevoerd. 
 
Derdenbelanghebbenden kunnen tegen de verklaring bezwaar maken bij de 
vergunningverlener en vervolgens in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. 
Een belanghebbende die vindt dat er ten onrechte is gemeld, kan het bevoegd gezag 
verzoeken om over te gaan tot handhaving op grond van art. 18.14, lid 1 Wm. Op dat 
verzoek moet het bevoegd gezag reageren binnen 4 weken na de datum waarop het 
verzoek is ontvangen (art. 18.16, lid 1). Er staat tegen deze beschikking beroep open. 
Probleem bij meldingen is dat de belanghebbende in eerste instantie weinig zicht heeft op 
de aard van de door te voeren veranderingen binnen het bedrijf en de veranderingen in de 
milieubelasting. Dit, omdat hij niet rechtstreeks bij het meldingsproces betrokken is.   
 
8.5. Algemene regels voor niet-vergunningplichtige inrichtingen 
 
Voor bepaalde inrichtingen gelden algemene regels, in de vorm van een AMvB, die de 
vergunningsplicht opheffen (zie §5.1). In dit besluit (AMvB) wordt ook de verplichting 
opgelegd tot het melden van het oprichten of veranderen van een inrichting dan wel de 
werking daarvan. In het besluit is aangegeven bij welk bestuursorgaan de melding moet 
plaatsvinden. Tevens wordt aangegeven binnen welke termijn voorafgaand aan de 
ingreep de melding uiterlijk moet zijn verricht en welke gegevens daarbij moeten worden 
verstrekt. Een melding wordt gepubliceerd in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-
huisbladen. Ook kunnen er in het besluit bestuursorganen worden aangewezen aan wie 
een exemplaar van de melding moet worden verzonden. 
 
De algemene regels zijn sinds twee jaar drastisch herzien. De herziene AmvB’s richten 
zich niet meer op homogene groepen bedrijven maar op meerdere groepen tegelijk die 
qua aard van de milieubelasting grotendeels vergelijkbaar zijn. Deze samenvoeging 
beperkt het aantal AMvB’s sterk.   
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8.6. Bindende aanwijzing 
 
Als het algemene belang aan de orde is, kan de Minister van VROM aan het bevoegde 
bestuursorgaan een bindende aanwijzing geven (art. 8.27 Wm). Bij het geven van een 
aanwijzing wordt rekening gehouden met het geldende nationale milieubeleidsplan. De 
bindende aanwijzing kan zowel worden gegeven voor het nemen van een beslissing over 
de aanvraag voor een vergunning als voor een reeds verleende vergunning. 
Overleg met het bevoegde bestuursorgaan over het voornemen van de Minister van 
VROM tot het geven van een aanwijzing is vereist. Verder wordt aan de Staten-Generaal 
het voornemen en de redenen daartoe vermeld. 
Ook bij de coördinatie van de Wm-vergunning en de Wvo-vergunning kan de Minister, 
maar ook GS, onder bepaalde omstandigheden een bindende aanwijzing geven inzake de 
inhoud van de Wvo-vergunning. Deze bindende aanwijzing wordt behandeld in 
onderdeel §8.1. 
 
 



 51 

Hoofdstuk 9: Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
 
9.1. Inleiding 
 
Het doel van de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) is het bestrijden en 
voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren, met het oog op de verschillende 
functies die deze wateren in onze samenleving vervullen. Sinds de inwerkingtreding van 
de Wm kan de Wvo niet meer als zelfstandige wet worden gelezen. Zo is bijvoorbeeld de 
normstelling voor de waterkwaliteit grotendeels geregeld in de Wm. Naast de Wm zijn 
ook de Wet op de waterhuishouding (Wwh) en de Awb van belang. In de Wwh is het 
planstelsel voor het waterbeheer geregeld. De Awb bevat bepalingen inzake procedures 
en handhaving. 
 
De Wvo is niet van toepassing op het grondwater en de verzilting van de bodem. Ook 
wanneer het vergunningstelsel van de Kernenergiewet van toepassing is, is de Wvo niet 
van toepassing op de lozing van splijtstoffen, ertsen of radioactieve andere stoffen (art. 
35 Wvo). De Kernenergiewet kent twee vergunningvereisten. De ene betreft handelingen 
met splijtstoffen of ertsen en het door middel van kernenergie doen voortbewegen van 
vervoermiddelen (art. 15), de andere betreft handelingen inzake radioactieve stoffen (art. 
29). De Kernenergiewet geeft regels voor het bezitten, gebruiken, vervoeren en het zich 
ontdoen van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen. Verder geeft de wet regels voor 
inrichtingen waarin splijtstoffen worden gemaakt of gebruikt en voor toestellen die 
ioniserende (radioactieve) straling uitzenden.  
De Wvo is evenmin van toepassing op lozingen in volle zee. Daar is de Wet 
verontreiniging zeewater (Wvz) van toepassing. Een belangrijke uitzondering is dat de 
Wvo wel van toepassing is als een lozing door middel van een ‘werk’ vanaf de kust van 
Nederland plaatsvindt in volle zee (art. 1, lid 4 Wvo). De Wvo geeft een kader 
waarbinnen de bestrijding van de verontreiniging moet plaatsvinden en zij geeft de 
mogelijkheid tot het stellen van nadere regels. De belangrijkste bepalingen betreffen het 
vergunningenstelsel, de normstelling en de heffingen. 
 
De Wvo ziet toe op de bescherming van de kwaliteit van het oppervlaktewater.  
Verder is het zo dat wateren die (geregeld) met andere (oppervlakte)wateren in 
verbinding staan, ook zijn aan te merken als oppervlaktewater. 
Wateren die een dergelijke verbinding niet hebben kunnen op grond van andere 
omstandigheden (gebruiksdoelen en omvang) als oppervlaktewater worden beschouwd, 
tenzij deze wateren slechts in extreme situaties water bevatten of ingericht zijn voor een 
specifieke beheerssituatie. Het begrip oppervlaktewater beperkt zich dus niet tot openbare 
wateren. 
Ook de bescherming van waterbodems tegen verontreiniging is een aspect dat binnen de 
Wvo valt. De gevolgen van lozingen voor de kwaliteit van de waterbodem worden 
daarom bij de vergunningverlening op basis van de Wvo betrokken. Rijkswaterstaat 
neemt een voorschrift betreffende de waterbodem op in de Wvo-vergunning, waarmee 
beoogd wordt om verontreiniging te voorkomen, maar ook om de kosten van een 
eventuele in de toekomst noodzakelijke sanering van de waterbodem in rekening te 
brengen bij de vergunninghouder. 
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9.2. Bestuurlijke organisatie 
 
Het beheer van de grote oppervlaktewateren berust op basis van de Wvo bij het rijk  
(art. 3, eerste lid). Tot de rijkswateren behoren de grote rivieren, het IJsselmeer, het 
Amsterdam-Rijnkanaal, het Noordzee-kanaal, de Waddenzee, het Eems-Dollardgebied, 
de Deltawateren en het territoriale deel van de Noordzee. Het beheer van de overige 
oppervlaktewateren draagt de Wvo in het tweede lid van art. 3 in eerste instantie op aan 
de provincies, die dit weer bij provinciale verordening kunnen opdragen aan 
waterschappen of gemeenten. In de praktijk hebben de meeste provincies het 
waterkwaliteitsbeheer overgedragen aan waterschappen. 
In de bestuurlijke organisatie van het waterkwaliteitsbeheerder kan een onderscheid 
worden gemaakt tussen de zogenaamde passieve en actieve taak. Tot het passief beheer 
worden onder meer gerekend: vergunningverlening, normstelling, heffing, subsidiering 
en controle op lozingen. De actieve taak betreft het treffen van maatregelen tot het 
zuiveren van afvalwater en de bouw en exploitatie van rioolwaterzuiveringsinstallaties, 
transportleidingen en rioolgemalen. De passieve taak is in de Wvo geregeld. Deze wet 
regelt de actieve taak niet. De feitelijke zuiveringsmaatregelen worden getroffen door de 
regionale waterkwaliteitsbeheerders en de betrokken bedrijven. 
 
9.3. Instrumenten 
 
De instrumenten die de Wvo ter beschikking heeft zijn: 
• de mogelijkheid om bij AMvB een absoluut lozingsverbod in te stellen (art. 1, derde 

lid); 
• een ‘relatief’ lozingsverbod;  
• heffing; 
• bijdragen en schadevergoeding. 
 
Een relatief lozingsverbod is het voornaamste instrument in de Wvo. Art. 1 bepaalt dat 
het verboden is om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigde of schadelijke stoffen 
in welke vorm ook, in oppervlaktewater te lozen. 
 
De Wvo maakt bij de vergunningplicht een onderscheid tussen lozingen met behulp van 
een ‘werk’ (art. 1, eerste lid) en lozingen op andere, bij AMvB aan te geven wijze (art. 1, 
derde lid). Bij de eerste categorie moet worden gedacht aan lozingen vanuit de 
gemeentelijke riolen of een bedrijfsriool. Bij de tweede categorie gaat het om lozingen 
vanuit tankauto’s, schepen en dergelijke, die normaal niet aan een vaste plaats gebonden 
zijn. Verder gaat het om lozingen bij het laden en lossen of overladen, bij het reinigen 
van voertuigen en dergelijke. 
Het lozen van huishoudelijk afvalwater vanaf vaartuigen is niet vergunningsplichtig, 
tenzij de bestemming plaatsgebonden is (woonschepen). Dit is bepaald in art. 4, tweede 
lid van het Uitvoeringsbesluit Wvo. 
De vergunningsplicht van de Wvo geldt in principe slechts voor het direct lozen van 
afvalstoffen in oppervlaktewater. 
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De Wvo kent het instrument van de heffing. Op grond van art. 17 mogen 
waterkwaliteitsbeheerders een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van 
maatregelen tot het tegengaan en het voorkomen van verontreiniging van 
oppervlaktewateren. De grondslag van deze heffingen is de hoeveelheid of de 
eigenschappen van de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen die worden 
geloosd (art. 18, eerste lid). Voor afvalwater vanuit woonbebouwing wordt een vaste 
vervuilingswaarde gehanteerd (art. 18, lid 2 Wvo). De regionale 
waterkwaliteitsbeheerders kennen, naast een heffing op zuurstofbindende stoffen, veelal 
ook een heffing op zware metalen, en in enkele gevallen op chloride, sulfaat en fosfor. De 
opbrengsten van de heffingen worden gebruikt om alle kosten van de waterkwaliteitszorg 
te dekken. Het rijk zelf oefent zelf geen actief zuiveringsbeheer uit.  
De heffingsplichtigen worden onderscheiden in twee categorieën: huishoudens en 
bedrijven. Tegen een aanslag in de verontreinigingsheffing kan een bezwaarschrift 
worden ingediend bij de instantie die de aanslag heeft opgelegd. Tegen de uitspraak die 
daarop volgt, is beroep mogelijk bij de belastingrechter, waarna cassatie mogelijk is bij 
de Hoge Raad. 
 
Art. 17, tweede lid, geeft de mogelijkheid tot het eisen van bijdragen om de kosten te 
dekken van de maatregelen tot het tegengaan en voorkomen van verontreiniging van 
oppervlaktewateren. 
Art. 9 opent de mogelijkheid dat een vergunninghouder die schade lijdt door de wijziging 
of intrekking van zijn vergunning, schadevergoeding ontvangt. Tegen een afwijzing staat 
beroep open. 
 
9.4. Algemene regels 
 
Voor bepaalde indirecte lozingen worden algemene regels opgenomen in AMvB’s op 
grond van de Wm (zie hoofdstuk 6). Dit creëert de mogelijkheid om op basis van de Wvo 
bij AMvB regels te stellen ter regulering van daarbij aangewezen categorieën van 
lozingen.  
Net als bij de Wm-vergunning wordt er onderscheid gemaakt in drie soorten algemene 
regels (zie hoofdstuk 5): via algemene regels die de vergunningplicht opheffen of 
vervangen, wordt aan de lozer de verplichting opgelegd om het brengen van stoffen in 
oppervlaktewater of het doorvoeren van veranderingen daarin te melden (art. 2b Wvo). 
Waar die melding moet plaatsvinden, welke gegevens daarbij moeten worden overlegd en 
binnen welk termijn moet worden gemeld is geregeld in de AMvB. De melding moet 
door de waterkwaliteitsbeheerder openbaar worden gemaakt in één of meer dag-, nieuws, 
of huis-aan-huisbladen. In een enkel geval kan deze verplichting achterwege blijven        
(art. 2b, vierde lid Wvo). 
In de Wvo is niet geregeld hoe de waterkwaliteitsbeheerder op de melding moet reageren. 
Er bestaat formeel geen verplichting om de lozer te berichten dat de melding akkoord 
wordt bevonden. Wanneer de melding niet juist of onvolledig is of wanneer bijvoorbeeld 
nadere eisen moeten worden gesteld zal het bevoegd gezag sowieso moeten reageren. 
Maar ook wanneer een reactie niet strikt noodzakelijk is, wordt aanbevolen de lozer mede 
te delen dat de melding akkoord is bevonden. De lozer heeft immers recht op 
rechtzekerheid. 
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Bij algemene regels die de vergunningplicht opheffen of vervangen vindt er geen 
individuele beoordeling van de situatie plaats en er staat voor de lozer en derden geen 
beroepsmogelijkheid open. Van opheffing is sprake als de betreffende AMvB een 
zodanig dekkend pakket van voorschriften biedt, dat de individuele beoordeling van een 
lozing door middel van vergunningverlening niet meer nodig is. 
 
Bij algemene regels naast een individuele vergunning worden bepaalde aspecten van een 
categorie lozingen (standaard) in een AMvB geregeld. Daarnaast blijft voor de overige 
aspecten een individuele beoordeling door middel van vergunningverlening noodzakelijk. 
Art. 2c en d geven de mogelijkheid om het bevoegd gezag in een AMvB bevoegd te 
verklaren om in bepaalde gevallen af te wijken van de gestelde algemene regels en 
instructienormen en/of om nadere eisen te stellen. 
 
9.5. Normstelling 
 
De Wvo kent twee vormen van normstelling: grenswaarden (wettelijke kwaliteitsnormen 
zoals het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR)) en waterkwaliteitsdoelstellingen. De 
vaststelling van grenswaarden is van groot belang voor het vergunningenbeleid. In de 
eerste plaats moet het vergunningverlenend gezag t.a.v. de lozing van relevante stoffen in 
de vergunningvoorschriften tenminste de voor die stoffen geldende grenswaarde in acht 
nemen (art. 1, vijfde lid, Wvo).  
Het MTR geeft het kwaliteitsniveau weer dat op korte termijn minimaal zou moeten 
worden gehaald. De getalswaarden worden opgenomen in de nota’s waterhuishouding en 
werken, via de beheersplannen, door naar de waterkwaliteitsbeheerders. Dit betekent dat 
het MTR in de nota waterhuishouding een inspanningsverplichting oplegt aan de 
waterkwaliteitsbeheerder. Bij het formuleren van lozingseisen in een Wvo-vergunning 
moet het realiseren van de MTR’s voor het oppervlaktewater in de afweging te worden 
betrokken. 
In de tweede plaats heeft de vaststelling van een grenswaarde gevolgen voor de lozingen 
waarvoor al een vergunning is verleend. In een AMvB wordt, na de bijstelling van de 
norm, een termijn vastgesteld waarna de strengere norm ook op de al verleende 
vergunningen van toepassing is. 
De waterkwaliteitsdoelstellingen die in de Wm worden vastgelegd hebben geen 
betrekking op bepaalde lozingen, maar zijn streefwaarden voor de kwaliteit van het 
oppervlaktewater (art. 1c). De streefwaarden geven het kwaliteitsniveau aan dat op de 
langere termijn nagestreefd wordt.  
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9.6. Wvo-vergunningprocedure 
 
9.6.1. Procedure op aanvraag 
 
De procedure die gevolgd moet worden bij de aanvraag van een Wvo-vergunning staat 
stapsgewijs in de paragrafen 3.5.2 (aanvraag), 3.5.3 (ontwerpbesluit), 3.5.4 (adviezen en 
bedenkingen) en 3.5.5 (beslissing op aanvraag) van de Awb. Deze procedure wordt 
aangeduid als de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure. 
 
Art. 7, tweede lid van de Wvo verklaart deze bepalingen niet van toepassing op de 
vergunningverlening voor lozingen van afvalwater van huishoudelijke aard. Het 
bestuursorgaan mag in dergelijke gevallen zelf bepalen welke procedure wordt toegepast. 
De duur van deze minimumprocedure is in beginsel acht weken in tegenstelling tot de zes 
maanden in het geval van de uitgebreide procedure.  
Bij beide procedures is het bevoegd gezag gebonden aan de termijnen waarbinnen 
beschikkingen uitgebracht moeten worden. Als de vergunningaanvrager schade 
ondervindt door termijnoverschrijdingen, dan kan deze op grond van de Awb de schade 
verhalen op de vergunningverlener. De vergunningverlener moet zich bewust zijn van de 
mogelijke gevolgen van termijnoverschrijdingen. 
 
9.6.2. Gewone voorbereidingsprocedure 
 
In hoofdlijnen ziet de gewone voorbereidingsprocedure (gevolgd door een eventuele 
bezwaar- en beroepsprocedure) er in het kort als volgt uit: 
 
1. Het bestuursorgaan moet uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een  

beschikking uitbrengen (art. 4:13 Awb) 
2. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan is 6 

weken (art. 6:7 Awb). De beschikking wordt na deze bezwaartermijn van kracht, 
tenzij gedurende die periode bij de Raad van State een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan.  

3. De termijn voor een beslissing op een bezwaarschrift bedraagt 6 of 10 weken na 
ontvangst van het bezwaarschrift (art. 7:10 Awb). 

4. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State bedraagt 6 weken (art. 6:7 Awb). 

 
9.6.3. Procedure wijziging of intrekking vergunning 
 
Met betrekking tot het wijzigen en intrekken van een vergunning is afdeling 8.1.2 Wm 
van toepassing (art. 7a Wvo). De procedure is terug te vinden in paragraaf 3.5.6 Awb. 
Deze procedure is eenvoudiger dan die voor het aanvragen van een vergunning. Of een 
procedure op aanvraag dan wel een ambtshalve procedure wordt gevolgd, hangt af van de 
vraag wie belang heeft bij het starten van de procedure (vergunninghouder, bevoegd 
gezag of derde). Beide procedures mogen niet door elkaar worden gebruikt.  
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1. Er moet een kennis van het voornemen aan vergunninghouder, verzoeker en 
betrokken andere bestuursorganen worden gegeven (art. 3:30, lid 2 en 3 Awb). 

2. Vervolgens wordt de termijn bepaald voor het uitbrengen van het advies of de 
zienswijze over het voornemen. 

3. Het ontwerpbesluit wordt medegedeeld en bekendgemaakt (art. 3:30 en 3:31 Awb). 
4. Binnen 2 weken na de mededeling kan iedereen schriftelijke bedenkingen tegen het 

ontwerpbesluit inbrengen (art. 3:32 Awb). 
5. Uiterlijk 16 weken na de kennisgeving van het voornemen moet het bestuursorgaan 

een besluit nemen (art. 3:33 Awb) en dit aan aanvrager, verzoeker en betrokken 
andere bestuursorganen zenden. Uiterlijk 2 weken na de toezending moet dit worden 
bekendgemaakt en worden toegezonden aan degenen die tegen het ontwerpbesluit 
bedenkingen hebben ingebracht. 

6. Binnen 6 weken na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, 
kan beroep worden ingesteld (art. 6:7 en 3:44 Awb en paragraaf 20.3 Wm). Een 
besluit wordt van kracht na de beroepstermijn. Als gedurende die termijn bij de Raad 
van State een verzoek op voorlopige voorziening is gedaan, wordt het besluit niet van 
kracht tot op dat verzoek is beslist (art. 20.3). 
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Hoofdstuk 10: Wm- en Wvo-handhaving 
 
Uit ‘Tjeenk Willink, W.E.J., Milieurecht, 4e druk, Deventer, 1996’ volgt: 
 
10.1. Bestuurlijke handhaving 
 
Handhaving wordt omschreven als: ‘het door controle en het toepassen van 
administratiefrechtelijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen bereiken dat de 
algemeen en individueel geldende rechtsregels en voorschriften worden nageleefd’. 
Sinds de inwerkingtreding van de Wm geldt eenzelfde algemene bestuursrechtelijke 
handhavingsregeling voor de meeste milieuhygiënische wetten. In hoofdstuk 18 zijn de 
handhavingsbepalingen samengebracht; dit hoofdstuk bevat bepalingen die betrekking 
hebben op de organisatie van de bestuurlijke handhaving, de handhavingstaken van de 
bevoegde bestuursorganen, bepalingen inzake het handhavingstoezicht en een regeling 
van de bestuurlijke sanctiebevoegdheden. Het hoofdstuk is van toepassing op de 
handhaving van de Wm en de op grond daarvan gestelde voorschriften (in vergunningen, 
AMvB’s, milieuverordeningen) en op de handhaving van de in art. 13.1 Wm genoemde 
wetten. 
 
De bestuurlijke handhavingsorganisatie wordt gevormd door de bestuursorganen op  
rijks-, provinciaal-, en gemeentelijk niveau en voor de ‘waterwetten’ door de besturen 
van water- en zuiveringschappen. Een zuiveringschap is een publiekrechtelijk lichaam 
(overheidsinstelling) voor de zuivering van afvalwater. Deze organen zijn als bevoegd 
gezag belast met de zorg voor de handhaving. 
In art. 18.2 Wm is bepaald welk orgaan bevoegd en verantwoordelijk is voor de 
handhaving van de voor een inrichting geldende regels. Voor vergunningplichtige 
inrichtingen is dat het bestuursorgaan dat de vergunning verleent. Voor inrichtingen die 
zijn vrijgesteld van de vergunningplicht en waarvoor een AMvB met algemene regels 
geldt, is het bevoegd gezag diegene, waaraan de melding moet worden gedaan. 
 
In de bestuurlijke handhavingsorganisatie worden toezichthoudende ambtenaren 
aangewezen, belast met de controle op naleving van de milieuwetgeving. Op grond van 
art. 18.4 wijzen de Minister, respectievelijk GS, B&W of andere met de uitvoering 
belaste overheidsorganen, zoals water- en zuiveringschappen, ambtenaren aan die 
toezicht houden op de naleving van de milieuwetten. De wetgever heeft in de Wm in art. 
18.3 een verplichting neergelegd voor alle bij de handhaving betrokken instanties om 
overleg te voeren, waarvoor GS een overlegorgaan moet instellen. 
 
In art. 18.2, lid 1 sub a, Wm is bepaald dat het bevoegd gezag zorg dient te dragen voor 
de bestuurlijke handhaving van de voor de inrichting geldende regels. Dit staat bekend 
onder de naam ‘bestuurlijke zorgplicht’. De handhavingstaak bestaat uit het verzamelen 
en registreren van de voor de handhaving relevante gegevens over de inrichtingen en het 
behandelen van klachten over handelingen of situaties die in strijd zijn met de 
voorschriften. 
Het toezicht op de naleving is een belangrijk onderdeel van de bestuurlijke handhaving. 
Onderscheid wordt er gemaakt tussen preventief en repressief toezicht. Onder preventief 
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toezicht verstaat men het reguliere toezicht op de naleving van de geldende regels, zonder 
dat daartoe aanleiding bestaat in de vorm van een verdenking dat de regels zijn 
overtreden. Deze vorm van toezicht is in eerste instantie niet gericht op het doen van 
naspeuringen naar mogelijke overtredingen. Van repressief toezicht is sprake wanneer het 
onderzoek is gericht op het opsporen van overtredingen. Tijdens het toezicht kunnen 
feiten aan het licht komen, die een vermoeden opleveren dat een strafbaar feit is 
gepleegd. Wanneer de toezichthoudende ambtenaar ook als opsporingsambtenaar is 
aangewezen, kan deze overschakelen naar het strafrechtelijke systeem en deze 
opsporingsbevoegdheden gebruiken. De bevoegdheden van toezichthoudende 
ambtenaren staan beschreven in art. 18.5 Wm. De medewerking van de betrokkene aan 
het onderzoek kan worden afgedwongen met art. 18.6 Wm. Dit bepaalt dat iedereen 
verplicht is de toezichthoudende ambtenaren alle medewerking te verlenen en alle 
inlichtingen te verstrekken, die zij redelijkerwijs behoeven. 
 
De bevindingen van de toezichthoudende ambtenaar hoeven niet, zoals dat geldt voor de 
onderzoekingen in de opsporingsfase, te worden vastgelegd in een proces-verbaal. De 
controlebevindingen moeten wel in enigerlei vorm worden vastgelegd. 
 
Sancties 

 
Overtredingen van vergunningen en ontheffingen volgens de milieuwetgeving en van de 
op basis daarvan gestelde voorschriften in AMvB’s, kunnen het bevoegd gezag 
aanleiding geven tot het toepassen van een sanctie. De bestuursrechtelijke sancties die op 
grond van de Wm kunnen worden toegepast zijn:  
 
• uitoefening van bestuursdwang 
• opleggen van een dwangsom 
• intrekken van een vergunning of ontheffing 
 
Bestuursdwang is het treffen van feitelijke maatregelen om verdere nadelige gevolgen 
van de betrokken overtreding voor het milieu te voorkomen, of voor zover zij niet kunnen 
worden voorkomen, ze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 
 
Op de toepassing van de sancties zijn de bepalingen van de Awb van toepassing. Van 
belang zijn de in hoofdstuk 3 en 4 opgenomen normen, die toezien op de voorbereiding 
van de sanctiebeslissing, de belangenafweging en de motivering. 
 
10.2. Strafrechtelijke handhaving 
 
Het strafrecht dat betrekking heeft op de overtreding van milieurechtelijke normen wordt 
aangeduid als het milieustrafrecht. Het strafbare gedrag is vaak niet omschreven in de wet 
zelf, maar in andere voorschriften. Onder het milieustrafrecht vallen de strafbepalingen in 
de bijzondere milieuwetten (het bijzondere milieustrafrecht) en de algemene 
milieustrafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht (het algemene milieustrafrecht). 
Voorbeelden van bijzondere milieuwetten zijn de Wet economische delicten (Wed), de 
Wet wapens en munitie en de Opiumwet. 
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Voor de strafrechtelijke handhaving van het milieurecht is dus een aantal bepalingen uit 
het Wetboek van Strafrecht van belang. De belangrijkste zijn de artikelen 173 a en b, Sr. 
Hierin wordt strafbaar gesteld het opzettelijk of op nalatige wijze brengen van een stof op 
of in de bodem, in de lucht of in het oppervlaktewater. Deze strafbepalingen hebben tot 
doel het leven en de gezondheid van de mens en de kwaliteit van het milieu te 
beschermen. Een overtreding van de regels is strafbaar als er voldaan wordt aan een 
tweetal voorwaarden. In de eerste plaats moet worden bewezen dat ten gevolge van het 
brengen van een stof in het milieu gevaar voor de openbare gezondheid te duchten is en 
ten tweede moet de verdachte zich van het gevaar bewust zijn of op zijn minst een ernstig 
vermoeden hebben dat dit gevaar te duchten is. 
Vanwege beperkingen van de toepassingsmogelijkheden van bovengenoemde specifieke 
strafbepalingen wordt in de praktijk vaak gebruik gemaakt van andere strafbepalingen die 
niet specifiek op milieubescherming zijn toegesneden. Het gaat dan om delicten die vaak 
in samenhang met milieudelicten worden gepleegd, zoals valsheid in geschrift en 
oplichting. 
 
Kenmerkend voor het milieustrafrecht is de sterke verwevenheid met het bestuursrecht. 
De normen worden door bestuursorganen vastgesteld (in AmvB’s, ministeriële regelingen 
en in de voorschriften verbonden aan een vergunning of ontheffing) en deze bepalen in 
belangrijke mate welk gedrag strafbaar is. 
De meeste van de in de milieuwetgeving strafbaar gestelde gedragingen zijn 
bijeengebracht in de Wed. De milieudelicten zijn ondergebracht in art. 1a Wed en zijn 
onderverdeeld in drie verschillende categorieën. De eerste categorie bevat de ernstigere 
delicten. De tweede en derde categorie betreffen minder ernstige delicten, zoals het niet 
verlenen van medewerking aan toezichthoudende ambtenaren (art. 18.6 Wm) en delicten 
die bestaan uit het niet nakomen van administratieve verplichtingen. 
 
10.3. Met opsporing belaste instanties 
 
De opsporing van milieudelicten ligt in handen van het openbaar ministerie (OM), de 
reguliere politie en buitengewone opsporingsambtenaren. De Officier van Justitie is 
belast met de opsporing van strafbare feiten en heeft tot taak leiding te geven aan de 
opsporingsactiviteiten door de overige opsporingsambtenaren. De ambtenaren van de 
reguliere politie hebben een algemene opsporingsbevoegdheid en zijn dus 
opsporingsbevoegd voor alle milieudelicten. De buitengewone opsporingsambtenaren 
hebben vaak een beperkte opsporingsbevoegdheid. Dit betekent dat de 
opsporingsbevoegdheid verleend is voor één of meer bepaalde wetten. 
 
Omdat de meeste milieudelicten in ondernemersverband wordt gepleegd, is naast de 
strafbaarheid van natuurlijke personen ook de strafbaarheid van rechtspersonen van 
belang (art. 51 Sr). Wanneer een strafbaar feit is begaan door een rechtspersoon kan 
strafvervolging worden ingesteld tegen de rechtspersoon zelf, maar ook tegen degenen 
die tot het feit opdracht hebben gegeven of die daaraan (feitelijk) leiding hebben gegeven. 
 
Het algemene strafrecht kent twee hoofdstraffen: geldboete en vrijheidsstraf. Beide 
kunnen voorwaardelijk worden opgelegd. Wat de milieudelicten betreft is de maximale 
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gevangenisstraf twaalf jaar voor een overtreding van hetgeen strafbaar is gesteld in art. 
173 a Sr. Deze kan oplopen tot 15 jaar als de overtreding iemands dood tot gevolg heeft.  
Voor strafrechtelijke sancties is het opmaken van een proces verbaal door een 
opsporingsambtenaar noodzakelijk. Door middel van dit proces-verbaal wordt de 
overtreding voorgelegd aan het Openbaar Ministerie (OM). Het OM beslist vervolgens of 
de zaak wordt voorgelegd aan de strafrechter. Niet alle overtredingen hoeven door de 
rechter te worden behandeld. De Officier van Justitie kan een zaak eventueel met een 
schikking afdoen, of seponeren, als onvoldoende bewijs voorhanden is. 
 
De Wed bevat een aantal sancties die verder gaan dan de sancties die in het algemene 
strafrecht voorkomen of die daar niet in staan. De Wed kent enkele specifieke 
bedrijfssancties die de veroordeelde onderneming in zijn functioneren treffen. De rechter 
kan op grond van de artikelen 6 tot en met 8 Wed hoofdstraffen, bijkomende straffen en 
maatregelen opleggen.  
 
Als hoofdstraffen kunnen worden opgelegd: 
• een vrijheidsstraf: de lengte hiervan loopt uiteen, afhankelijk van de categorie waarin 

de delicten zijn opgenomen in art. 1a Wed, met een maximale gevangenisstraf van 
twee jaar; 

• een geldboete: deze kan oplopen tot 45.378 euro (fl 100.000). 
 
De rechter kan, behalve straffen die voorkomen in het Wetboek van Strafrecht, als straf 
ook de gehele of gedeeltelijke stillegging van de onderneming opleggen voor de duur van 
maximaal een jaar (art. 7 onder c Wed). Daarbij kunnen de vergunning(en) nietig worden 
verklaard. 
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Deel II: Ontwikkelingen en beleid betreffende de Wm-vergunningverlening en – 

handhaving in de drie noordelijke provincies 
 
Deel I  van dit rapport gaat over de wettelijke regels van de vergunningverlening en –
handhaving (Wm en Wvo). Het behandelt de Wm- en Wvo-
vergunningverleningsprocedure, de beginselen en relevante beleidskaders in het 
milieurecht en het beleid ten aanzien van algemene regels en meldingen. Verder kwam de 
Wm- en Wvo-handhaving aan de orde. 
 
Deel II van het rapport gaat over de ontwikkelingen en het beleid betreffende de Wm-
vergunningverlening en -handhaving in de drie noordelijke provincies. 
De inleiding geeft een overzicht over de ontwikkelingen van het beleid omtrent 
vergunningverlening en –handhaving in de jaren ’90.  
Daarna komen relevante landelijke beleidsaspecten aan bod, namelijk de activiteiten van 
het Interprovinciaal Overleg (IPO) betreffende kwaliteit van vergunningverlening en -
handhaving, de vernieuwing van het geluidshinderbeleid, het landelijk afvalstoffenplan 
en beleidszaken met betrekking tot destructiebedrijven (relevant voor Friesland).  
 
Na het algemene deel worden de verschillende aspecten van vergunningverlening en –
handhaving van de drie noordelijke provincies met elkaar vergeleken. Deze aspecten zijn 
onderverdeeld in algemene aspecten (aantal inrichtingen per provincie, verdeling van 
inrichtingen over de IPPC-categorieën), aspecten van de vergunningverlening en aspecten 
van de handhaving.  
 
Vervolgens wordt het beleid van de drie noordelijke provincies voor de verlening en 
handhaving van de Wm-vergunning verder uitgediept. Per provincie wordt het beleid ten 
aanzien van verlening, actualisering en toezicht van de Wm behandeld. Daarnaast komen 
de organisatorische onderwerpen kwaliteitssysteem binnen de vergunningverlening en –

handhaving en handhavingssamenwerking aan de orde, evenals de rapportage over de 
uitvoering van de Wm (milieujaarverslagen en bedrijfsmilieuplannen). 
 
Hoofdstuk 1. Inleiding 
 
Vergunningverlening en handhaving op grond van de Wm zijn twee kerntaken van 
provincies op het milieugebied. Beleid en uitvoering op dit gebied zijn sterk in 
ontwikkeling. Begin jaren ‘90 werd geconstateerd dat er bij de ‘lagere’ overheden sprake 
was van grote achterstanden in de vergunningverlening op grond van de Hinderwet (later: 
Wet milieubeheer). Datzelfde gold voor de handhaving, het toezicht op de naleving van 
vergunningsvoorschriften door bedrijven. 
De periode tot 1996, de Van Rijn-Vellekoop (vRV)-periode, stond in het teken van het 
wegwerken van achterstanden. Dit kwam in een stroomversnelling door de bestuurlijke 
afspraken die tussen rijk en IPO/provincies werden gemaakt naar aanleiding van de motie 
van Rijn Vellekoop (vRV) (Tweede kamer, 1995). Deze afspraken zijn in 1991 
vastgelegd in een Bestuursovereenkomst vergunningverlening en handhaving. De vRV-
overeenkomst hield mede in dat provincies, na het bereiken van een adequaat niveau van 
vergunningverlening en handhaving, dit adequate niveau dienden te behouden. 
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Het accent in 1996 lag op uitvoering van doelstellingen die met het rijk overeengekomen 
waren. Er ontstond er meer aandacht voor kwaliteit, maatwerk en rendement van 
inspanningen in de vergunningverlening en -handhaving. Deze ontwikkeling is 
voortgezet vanaf 1997. De Wm-vergunningverlening en –handhaving kwamen daarmee 
in een nieuwe fase waarbij provincies werkten aan het verder verbeteren van kwaliteit en 
rendement van hun inspanningen. 
Tijdens en na de vRV-periode heeft een groot aantal nieuwe ontwikkelingen 
plaatsgevonden die het beeld van vergunningverlening en handhaving aanzienlijk hebben 
gewijzigd. Er is geen sprake meer van beperking van vergunningverlening en handhaving 
tot het behandelen van Wm-vergunningaanvragen en het uitvoeren van preventieve en 
repressieve controles (controles om vast te stellen of er sprake is van een ongewenste 
situatie op basis van klachten en/of signalen uit de omgeving). 
Er zijn nieuwe taken bijgekomen en de bestaande taakuitvoering is sterk in ontwikkeling. 
Dit krijgt vorm door: 
 
• het invoeren van kwaliteitszorg bij vergunningverlening en -handhaving; 
• de samenwerking met andere handhavende instanties en adviesorganen (brandweer, 

politie); 
• het bevorderen van zelfregulering door onder andere het doelgroepenbeleid, het 

stimuleren van milieuzorg en vergunningverlening en toezicht op maat; 
• het werken met toezichtsplannen en nieuwe vormen van preventieve controle 

(diepgaande administratieve controle en gespecialiseerde metingen); 
• het stellen van prioriteiten bij de handhaving gebaseerd op naleefgedrag. 
 
Iedere provincie geeft langs eigen wegen en in eigen tempo vorm aan moderne 
vergunningverlening en handhaving. 
De vRV-overeenkomst schreef voor dat provincies, na het bereiken van een adequaat 
niveau van vergunningverlening en handhaving, dit niveau behouden moest worden. Het 
streven van provincies naar kwaliteit, maatwerk en rendement leidt tot onderling 
uiteenlopende prioriteiten en tot verschillen in de capaciteitsinzet.  
Het uitvoeren van controles (preventieve-/ en repressieve) en de inzet van 
handhavingsinstrumenten door de provincies zijn belangrijke Wm-taken ter bevordering 
van de naleving van wet- en regelgeving en vergunningen door inrichtingen. Vrijwel alle 
provincies hanteren in de planning van de preventieve controles een op de van Rijn-
Vellekoop-overeenkomst gebaseerde eigen normfrequentie. De normfrequentie is het 
minimum aantal keer dat een bepaalde inrichting wordt gecontroleerd. Daarnaast wordt 
meer en meer gebruik gemaakt van toezichtsplannen en handhavingsprofielen om de 
handhaving op maat van het bedrijf per jaar vorm te geven (IPO, 1998).  
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Hoofdstuk 2: Algemene aspecten 
 
2.1. IPO-projecten 
 
De provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg, het IPO. Het IPO is het 
samenwerkingsverband van en voor de provincies. Het behartigt de belangen van de 
provincies en fungeert als spreekbuis, coördinator en onderhandelaar.  
Elk jaar doet het IPO de monitoring en evaluatie van het  provinciaal milieubeleid. Het 
geeft een systematisch overzicht van de resultaten die de provincies op het gebied van dit 
beleid hebben geboekt. Het rapport heeft als doel integraal inzicht te geven wat in 
interprovinciaal verband door de provincies is gepresteerd en bereikt. 
 
Het beleid met betrekking tot milieuvergunningen vanaf 1997, houdt in dat er bij de 
verlening van vergunningen meer rekening gehouden moet worden met de mate waarin 
een bedrijf zelf de verantwoordelijkheid voor het milieu uitdraagt. Er zijn een aantal 
actiepunten bepaald en per actiepunt zijn einddoelen aangegeven. Het gaat om onder 
andere de volgende actiepunten: 
 
• Stimuleren bedrijfsinterne milieuzorg; 
• Ontwikkelen Vergunningen op Hoofdlijnen (VOH) en Vergunningen op Maat 

(VOM); 
• Gebiedsgericht industrie- en milieu-beleid; 
• Milieu en economie; 
• Kwaliteitswaarborging; 
• Milieuoverleg met werkgeversorganisaties. 
 
Gebiedsgericht industriebeleid houdt in dat PS beleid en uitvoeringsmaatregelen 
ontwikkelen voor bepaalde gebieden in provincies, rekening houdende met de daar 
levende belangen van milieu, natuur en economie. 
 
Sinds 1998 worden in nieuwe vergunningen voorschriften opgenomen met betrekking tot 
aspecten als energie, grondstoffen en afvalpreventie. De bedrijven die daarvoor in 
aanmerking komen, met name de grotere bedrijven, moeten besparingsplannen voor 
energie, grond- en hulpstoffen en afvalpreventieplannen opstellen. 
 
In 1999 hebben de provincies afgesproken om de ‘interprovinciale norm kwaliteitszorg 
vergunning Wm (beter bekend als ‘het betere werk’) te hanteren als uitgangspunt bij het 
ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitssysteem voor het proces van 
vergunningverlening. Het betreft een op ISO 9002 gebaseerde norm aan de hand waarvan 
de provincie de vergunningverlening Wm op ‘ISO kwaliteitsniveau’ brengen. De ISO 
9002-norm is een verzameling regels en criteria waaraan de organisatie van een bedrijf 
moet voldoen zodat er volgens een gestandaardiseerde en duidelijk omschreven methode 
wordt gewerkt. 
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In september 2001 heeft in IPO-verband definitieve besluitvorming plaatsgevonden. Na 
vaststelling van de norm worden deze vertaald naar het kwaliteitszorgsysteem van de 
afdeling milieubeheer van de provincies. 
Voor het vakgebied handhaving wordt een vergelijkbare norm voor de provincies 
ontworpen en deze zal worden geïmplementeerd in het kwaliteitszorgsysteem van de 
afdeling Milieubeheer. 
 
2.2. Huidig  en toekomstig milieubeleid 
 
Het moderne milieubeleid is steeds meer gericht op het geven van meer 
verantwoordelijkheid aan de bedrijven. Bedrijfsinterne milieuzorg, doelgroepenbeleid, , 
certificering en verslaglegging (bedrijfsmilieuplannen en milieujaarverslagen) zijn 
zelfreguleringsinstrumenten die erop gericht zijn de bedrijven hun eigen 
verantwoordelijkheid te laten nemen bij de uitvoering van het milieubeleid. 
De bedrijfstakken waar de provincies in het kader van het doelgroepenbeleid mee te 
maken hebben zijn de chemische-/, zuivel-, textiel-, basismetaal-, metaal/elektro-,  
papier-/karton- en betonwarenindustrie. 
 
De vergunning zou zicht moeten beperken tot hoofdzaken, met name de milieudoelen.  
Zelfregulering beoogd dat bedrijven voortdurend betere milieuprestaties realiseren. Dat 
aspect moet tot uiting komen in het bedrijfsinterne milieuzorgsysteem en het BMP. Door 
de zelfregulering verschuift de vergunningverlening en de handhaving van het 
voorschrijven, het controleren en het afdwingen naar overleg, het maken van afspraken 
over de milieudoelen en het vastleggen van de milieuprestaties (milieuverslaglegging). In 
de vergunning worden de afspraken vastgelegd en daarmee handhaafbaar en afdwingbaar 
gemaakt. Bij de handhaving krijgt naast het toezicht op de feitelijke milieuprestaties, de 
toetsbaarheid van de wijze waarop een bedrijf haar verantwoordelijkheid neemt, een 
belangrijke plaats. 
Een bedrijf komt in aanmerking voor een dergelijke aanpak van de vergunningverlening, 
wanneer gebleken is dat het de eigen verantwoordelijkheid voor milieubeleid heeft 
opgepakt en geïntegreerd in de bedrijfsvoering. 
 
Eind 2000 is in IPO-verband afgesproken de vergunningverlening op provinciaal niveau 
meer projectmatig uit te voeren. De aanpak houdt in dat per cluster van bedrijven een 
brancheprofiel wordt geschreven. Een brancheprofiel bevat onder meer een beschrijving 
van de branche, de relevante milieuthema’s, de stand der techniek, huidige regelgeving, 
beleidsmatige zaken etc. Een door GS vastgesteld brancheprofiel is vervolgens de basis 
voor nieuw te verlenen vergunningen. 
 
Via het landelijke doelgroepenbeleid wordt invulling gegeven aan een op maat gesneden 
aanpak voor een aantal geselecteerde bedrijfstakken. Per bedrijfstak zijn de sectoraal 
overeengekomen milieutaakstellingen vastgelegd in convenanten. Deze vormen de basis 
voor de door bedrijven op te stellen bedrijfsmilieuplannen (BMP). 
Bedrijven die geen BMP indienen omdat ze niet aan het convenant deelnemen, zullen 
toch de maatregelen moeten nemen die zijn vastgesteld in overleg met de betreffende 
branche. De provincie zal de vergunningen van deze bedrijven aanscherpen, zodat er 
geen oneerlijke concurrentie ontstaat. 
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2.3.  Modernisering Instrumentarium Geluidshinderbeleid (MIG) 
 
De Wet geluidhinder zal vermoedelijk in 2003 vervalen  en de Wm zal worden uitgebreid 
met een aantal bepalingen. De kern van het nieuwe beleid is dat decentrale normstelling 
kan plaatsvinden op verschillende niveaus (bijvoorbeeld een gemeentelijke geluidsnota). 
De rol van de provincie verandert: 
 
• De provincie stelt een eigen geluidshinderbeleid vast voor provinciale infrastructuur 

en regionale bedrijfsterreinen. Dit gebeurt bij voorkeur als onderdeel van het milieu-
beleidsplan. 

• De provincie toetst de gemeentelijke grenswaarden. De provincie wordt door middel 
van vooroverleg betrokken bij het gemeentelijke geluidsbeleid. 

• Bij het verlenen van milieuvergunningen aan bedrijven die niet zijn gelegen op 
regionale bedrijfsterreinen houdt de provincie rekening met de gebiedsgerichte 
grenswaarden, zoals die door de gemeenten zijn vastgesteld.  

 
De nieuwe regelgeving moet meer mogelijkheden voor maatwerk bieden. In de toekomst 
worden gemeenten verantwoordelijk voor het geluidsbeleid op hun grondgebied. Voor 
bepaalde uitzonderingen blijven provincie of Rijk verantwoordelijk. 
 
2.4.  Landelijk afvalstoffenplan 
 
In het wetsvoorstel ‘Wijziging Wet Milieubeheer’ dat door de Tweede Kamer in 
november 2000 is aangenomen, is vastgelegd dat de minister van VROM voortaan elke 
vier jaar een Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) opstelt. Dit plan is de opvolger van het 
Tienjarenprogramma Afval 1995-2005 (TJP-A) en het Meerjarenplan Gevaarlijke 
Afvalstoffen II (MJP GA II). Het Meerjarenprogramma Gevaarlijke Afvalstoffen II 
(MJP-GA II) is een integrale herziening en een tussentijdse wijziging van het MJP-GA I 
en heeft betrekking op de periode 1997-2007.  
 
De Tweede Kamer heeft besloten, als gevolg van een schaalvergroting in de 
afvalverwerking, meer centrale sturing op het terrein van de eindverwerking (storten en 
verbranden) te laten plaatsvinden. De provinciale bevoegdheden voor de 
capaciteitsplanning van de eindverwerking (storten en verbranden) zullen vervallen. 
Verder zijn voor het transport van te verbranden afvalstoffen de provinciegrenzen 
opengesteld. 
 
In het LAP wordt het beleid voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen 
geïntegreerd. De planperiode bedraagt telkens vier jaar, met een vooruitblik naar de 
volgende zes jaren. Het LAP bestaat uit drie delen: 
 
1. Een algemeen beleidskader; 
2. 26 sectorplannen voor de verschillende afvalstromen en verwijderingswijzen; 
3. twee capaciteitsplannen voor verbranden en storten. 
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De Minister is verantwoordelijk voor het beleidskader. Het Afvaloverlegorgaan (AOO) 
werkt de sector- en capaciteitsplannen uit en stelt het milieueffectrapport op. Bij de 
totstandkoming van de sectorplannen is een groot aantal projectgroepen opgericht waarin 
vergunningverleners en -handhavers van de verschillende provincies zitting hebben. De 
doelstellingen van het LAP zijn: 
 
1. Stimuleren van preventie van afvalstoffen. De nadruk ligt op intensivering van 

preventie bij consumenten en in de handel, diensten en overheid. 
2. Stimuleren van de nuttige toepassing van afvalstoffen, met name door meer 

afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen, gericht op 
produkthergebruik, materiaalhergebruik en gebruik als brandstof. 

3. Optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt. 
Dit kan gerealiseerd worden door het stimuleren van de inzet van afval als brandstof 
in installaties met een hoog energierendement en door het verbeteren van de 
energieprestatie van afvalverbrandingsinstallaties. 

4. Beperken van de hoeveelheid te storten of te verbranden afval in 2012 tot maximaal 
9,5 Mton, bestaande uit: 

• 2 Mton onbrandbaar afval (exclusief niet reinigbare grond) dat wordt gestort; 
• 5,5 Mton niet-gevaarlijk afval dat wordt verbrand in AVI’s; 
• 0,1 Mton gevaarlijk afval dat wordt verbrand in draaitrommelovens en AVI’s; 
• 2 Mton zuiveringsslib. 
 
Aan het storten van het overschot aan brandbaar afval zoals nu gebeurt, moet in een 
periode van vijf jaar een einde komen. 
 
2.5.  Destructiebedrijven 
 
Hieronder zullen een aantal aspecten met betrekking tot de wetgeving van  
destructiebedrijven worden behandeld. Dit wordt gedaan omdat in deel III van dit rapport 
Rendac Bergum B.V., een destructiebedrijf in Friesland, als ‘case’ is genomen.  
 
Eind 2000 is de destructiewetgeving tengevolge van gewijzigde Europese regelgeving 
veranderd. De Destructiewet geeft voorschriften voor het vernietigen van gestorven of 
gedode dieren en slachtafval. Ook dieren die door middel van diergeneesmiddelen zijn 
gedood, moeten via destructie worden afgevoerd. 
De wijziging in de wetgeving heeft aanzienlijke gevolgen voor de verwerking van 
destructiemateriaal. Voorheen werd bij de destructiebedrijven Laag Risico Materiaal 
(LRM), Hoog Risico Materiaal (HRM) en gespecificeerd Hoog Risico Materiaal (SRM) 
verwerkt, waarbij de eerste twee als grondstof werden gebruikt voor veevoeder. SRM 
werd verbrand als afval. Door gewijzigde regelgeving wordt slechts een klein deel van de 
LRM-stroom gebruikt als grondstof voor de (huis)diervoeder-industrie. De rest van het 
afval moet worden verbrand, zowel de LRM-, HRM-, en SRM-stroom. Er kon niet op tijd 
voldoende verbrandingscapaciteit voor deze afvalstoffen gerealiseerd worden. Dit 
betekent dat het materiaal tijdelijk moet worden opgeslagen. In verband met het ontstaan 
van een immense hoeveelheid afval wordt landelijk gewerkt aan een sectorplan dierlijk 
afval in het LAP.  



 67 

Hoofdstuk 3: vergelijkingsaspecten tussen de drie noordelijke provincies 
 
In tabel II.1 staan de verschillende aspecten van vergunningverlening en -handhaving 
waarop de drie provincies in dit rapport onderling met elkaar vergeleken worden (IPO, 
1997 en IPO, 2001). 
 
Tabel II.1.: De vergelijkingsaspecten van de drie noordelijke provinicies 
 Groningen Friesland Drenthe 

 

Ontwikkelingen in het 
inrichtingenbestand (1991-2001) 
De verdeling van de inrichtingen over 
de IPPC-cat. 

 
Algemeen 

    
Invoering kwaliteitszorgsysteem 
vergunningverlening per 31-12-2000 
Het aantal afgeronde produkten (per 
activiteit) vergunningverlening in 1998 
en 2000 
Het aantal gedoogbeschikkingen eind 
2000/2001 (t.o.v. 1997) 
Leeftijden van de vergunningen 
Aantal vergunningen-op-hoofdzaken & 
vergunningen-op-maat 
Verruimde reikwijdte in de vergunning 
Termijnen in de vergunningverlening 

 
 
 
 
 

Betreffende 
Vergunningverlening 

    
Kwaliteitszorgsysteem handhaving 
Aantal afgeronde produkten (per 
activiteit) handhaving in 1998 en 2000  
Toezicht op maat (toezichtsplannen / 
toezichtsprofielen) 

 
 

Betreffende 
Vergunninghandhaving 

 
3.1. Algemene aspecten 
 
Ontwikkelingen van het inrichtingenbestand, waarvoor de provincie het bevoegd gezag is 

(‘91-2001) 

 
Tabel II.2.: Het aantal inrichtingen per provincie 
 Groningen Friesland Drenthe 

Jaartal    
31-12-1991 226 217 177 
31-12-1996 217 264 172 
31-12-1998 224 285 178 
31-12-2001 183 (283) 304 192 
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Het inrichtingenbestand in Groningen in 1998 is ten opzichte van 1991 op een 
vergelijkbaar niveau is gebleven. Na 1998 is het aantal inrichtingen gedaald naar 183 
inrichtingen eind 2001.  
Met ingang van 1 januari 2002 is de provincie Groningen  bevoegd gezag over nog circa 
100 bedrijven extra. De vergunningverleningstaken over deze bedrijven waren door de 
provincie Groningen overgedragen aan de Groningse gemeenten. Jurisprudentie heeft 
echter aangegeven dat dit niet mag en daarom gaat de provincie deze taken weer 
uitvoeren. 
 
In de periode ‘91-’94 is het aantal inrichtingen in Friesland, waarvoor de provincie 
bevoegd gezag is, gestegen van 217 naar 314 inrichtingen. Vanaf 1994 neemt het aantal 
inrichtingen af met zo’n 15% en vanaf 1996 groeit het inrichtingenbestand opnieuw tot 
304 inrichtingen in 2001. Dat is het gevolg van de economische ontwikkeling in 
Friesland. 
Na een daling met 10% in de periode ‘91-‘94 is in 1998 het inrichtingenbestand van 
Drenthe weer gegroeid tot het niveau van 1991. Na 1998 is het inrichtingenbestand licht 
gestegen tot 192 inrichtingen in 2001. 
 
Aantal inrichtingen in de IPPC-categorieën 

 
De bedrijven zijn ingedeeld in categorieën, zoals die in bijlage I bij de IPPC-richtlijn 
(Integrated Pollution Prevention and Control)  is opgenomen. De verdeling binnen 
Friesland betreft de indeling van december 2001 (Friesland, 2002) en die van Groningen 
(Groningen, 2001) en Drenthe (Drenthe, 2001) betreft de indeling van januari 2001. 
De aan Groningen toegevoegde bedrijven in 2002 zijn hier dus niet bij geteld. 
 
tabel II.3.: Het aantal inrichtingen per provincie per categorie 
IPPC-cat.  Groningen Friesland

 
Drenthe 

1 Energie-industrie 4 4 2 
2 Produktie en verwerking van metalen 5 35 12 

3 Minerale industrie (o.a. steen / grind / 
zandwinning) 

21 37 16 

4 Chemische industrie 17 2 24 
5 Afvalbeheer 95 205 117 
6A Papier en karton produktie, textiel, 

leerlooierijen 
6 1 1 

6B Suiker- en aardappelzetmeelindustrie, 
zuivelindustrie, veehouderijen, slachterijen,  
destructie, etc 

10 16 6 

6C Overige IPPC   3 
7 Overig 25 5 11 
     
 Totaal aantal inrichtingen 183 304 192 
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3.2. Aspecten betreffende Wm-vergunningverlening 
 

Invoering kwaliteitszorgsysteem vergunningverlening 

 
De Nederlandse provincies zijn in 1997 gestart met de uitvoering van het IPO-project 
‘Het betere werk’ (IPO, 1998). De doelstelling van dit project is de invoering van een 
kwaliteitssysteem in de Wm-vergunning. 
Volgens het plan van aanpak van het project moet iedere provincie in 1999 een 
onderzoek hebben uitgevoerd naar de kwaliteit van de Wm-vergunning. Verder moeten 
zij een plan van aanpak vaststellen voor de invoering van een kwaliteitszorgsysteem in de 
vergunningverlening. De provincie Friesland beschikt al over een kwaliteitssysteem voor 
de vergunningverlening, dat in werking is. De provincies Groningen en Drenthe zijn 
gestart met de implementatie van het zorgsysteem. 
 
Het aantal afgeronde produkten (per activiteit) vergunningverlening in ’97, ’98 en 2000 

 
tabel II.4.: Het aantal produkten (per activiteit) vergunningverlening 
Activiteit jaar Provincie 

  Groningen Friesland Drenthe 
Wm-vergunningprocedures 
(revisie-, verandering-, 
oprichtingsvergunningen 

’97 
’98 
‘00 

29 
24 
29 

40 
23 
30 

29 
28 
25 

Wm-meldingen ’97 
’98 
‘00 

30 
45 
50 

38 
23 
21 

44 
46 
22 

Ambtshalve 
wijzigingen/intrekkingen 

’97 
’98 
‘00 

3 
17 
16 

3 
12 
6 

1 
3 
3 

 
In de tabel valt een aantal dingen op. In Groningen is het aantal meldingen en ambtshalve 
wijzigingen/intrekkingen fors gestegen. Het aantal Wm-vergunningprocedures is echter 
in de loop van de tijd redelijk stabiel gebleven. 
In Friesland bestaan er grote verschillen in het aantal produkten die in 1998 zijn afgerond 
in vergelijking met 1997. Het aantal Wm-vergunningprocedures en het aantal meldingen 
is fors afgenomen, terwijl het aantal ambtshalve wijzigingen/intrekkingen fors is 
gestegen. De produktie van het aantal Wm-vergunningen over 1998 is achtergebleven bij 
het begrootte aantal. De redenen hiervoor is dat er meer aandacht en tijd is besteed aan 
vooroverleg, aan de implementatie van een ISO-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem en 
aan de uitvoering van actiepunten uit de uitvoeringsnotitie Integraal vergunningen beleid. 
Bij de provincie Drenthe valt op dat het aantal Wm-meldingen in tien jaar tijd is 
gehalveerd tot 22 in 2001. 
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Het aantal gedoogbeschikkingen eind 2000/2001 (t.o.v. 1997) 

 
Een gedoogbeschikking kan worden gezien als een toezegging van het bestuur dat men, 
eventueel onder bepaalde voorwaarden en voorschriften, tegen een bepaalde overtreding 
niet handhavend op zal treden. Wel handhaven zou in strijd zijn met een redelijke 
belangenafweging. Dit is anders als de voorschriften uit de gedoogbeschikking worden 
overtreden. Niet-naleving kan ertoe leiden dat de gedoogbeschikking wordt ingetrokken 
en alsnog tegen de overtreding wordt opgetreden. 
De provincies houden vast aan het uitgangspunt dat gedoogsituaties moeten worden 
vermeden. In die gevallen waarin de provincie desondanks gedoogt, neemt zij een 
gedoogbesluit, dat voldoet aan de uitgangspunten van het landelijke beleidskader 
gedogen. 
 
Tabel II.5.: Het aantal verleende gedoogbeschikkingen 
 Groningen Friesland Drenthe 

Op 1-1-1997 4 5 2 
Op 1-1-2001 61 5 5 
1) aantal gedoogbeschikkingen op 1-1-2002 
 

Actualiteit van de vergunningen 
 
Leeftijden van vergunningen zeggen niet alles. Vergunningen moeten toereikend zijn, 
gelet op de technische ontwikkelingen op het gebied van milieubescherming (art. 8.22 
Wm). De provincies voeren daartoe actualisatietoetsen uit. Deze toets kan leiden tot 
aanpassing van de vergunning, maar ook tot de conclusie dat de ‘oude’ vergunning nog 
steeds actueel is, zodat aanpassing niet nodig is. 
 
Tabel II.6.: Het percentage actuele  beschikkingen (%) ingedeeld naar periode van afgifte 

Actuele vergunning afgegeven (%): Groningen Friesland Drenthe 

Voor 1995 20 n.b. 42 
In de periode 1995-2000 56 n.b. 48 
In 2000 24 12 10 
 

Voor Friesland zijn alleen gegevens beschikbaar over het aantal afgegeven beschikkingen 
in 2000 (36 beschikkingen op een totaal van 304 inrichtingen). 
 

Vergunningen-op-hoofdzaken & vergunningen-op-maat 

 
Onder een vergunning op hoofdzaken (VOH) wordt een bepaalde stijl van 
vergunningverlening verstaan, waarbij het bevoegd gezag zoveel mogelijk vrijheid laat 
aan de (houder van de) inrichting, wat betreft: 
 
• de keuze van de middelen waarmee nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 

worden voorkomen (materiële flexibiliteit); 
• het doorvoeren van veranderingen (procedurele flexibiliteit); 
• het stellen van prioriteiten ten aanzien van de te realiseren taakstellingen (temporele 

flexibiliteit). 
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Deze ‘nieuwe’ wijze van vergunningverlening wijkt inhoudelijk af van de klassieke wijze 
van vergunningverlenen, beschreven in deel I van dit rapport. Het ‘nieuwe’ beleid 
omtrent de VOH en VOM dateert uit 1995. 
 
In de VOH worden alleen de essentiële zaken vastgelegd. Alleen resultaatverplichtingen 
worden vastgelegd en niet hoe deze resultaten moeten worden bereikt. De vergunning op 
hoofdzaken stelt zo mogelijk emissiegrenzen voor de inrichting als geheel in plaats van 
voor de deelsystemen binnen een inrichting. 
Er zijn vier voorwaarden waaraan een bedrijf met een VOH moet voldoen: het moet een 
milieubeleid voeren dat in overleg met het vergunningverlenend gezag tot stand is 
gekomen en is vastgelegd in een goedgekeurd BMP. Ten tweede moet het bedrijf een 
pro-actieve opstelling hebben, gericht op een verbetering van de milieuprestaties. In de 
derde plaats moet het bedrijf over een goed functionerend gecertificeerd 
milieuzorgsysteem beschikken en tenslotte moet het bedrijf openheid tonen over de 
milieuprestaties naar de overheid en derden (milieujaarverslag). Uitgaanspunt van een 
VOH is dat de dynamiek ervan wordt bevorderd door in de vergunning te verwijzen naar 
een milieubeheersplan, een plan van aanpak of een milieuprogramma. Hierin geeft de 
vergunninghouder aan welke maatregelen hij treft om doelstellingen uit de vergunning te 
realiseren. 
Uiteraard moet de VOH voldoen aan eisen van handhaafbaarheid en openbaarheid. Voor 
een goed handhaafbare vergunning op hoofdzaken is het van belang de handhavers te 
betrekken bij het opstellen van de vergunning. In een VOH moeten ook meet-, registratie- 
en rapportageverplichtingen worden opgenomen. Deze dragen bij tot een effectieve 
handhaving (vergunning op hoofdzaken/vergunning op maat, ECWM, 2001). 
 
In de situatie dat een bedrijf niet aan alle voorwaarden voldoet voor verlening van een 
VOH kan niettemin een vergunning worden verleend, waarbij rekening is gehouden met 
de milieuzorginspanningen van het bedrijf. Deze vergunning wordt een vergunning op 
maat (VOM) genoemd. 
Zo kan een bedrijf er (om wat voor reden dan ook) voor kiezen geen certificaat te halen 
voor hun milieuzorgsysteem. Dit laat onverlet dat het bedrijf kan beschikken over een 
goed functionerend milieuzorgsysteem.  
Afhankelijk van het niveau van milieuzorg op een bepaald terrein, kan de vergunning ter 
zake meer of minder flexibel worden vormgegeven (www.infomil.nl). 
 
Tabel II.7.: Overzicht aantal inrichtingen met een VOH/VOM 

Provincies Aantal 

inrichtingen 

op 31-12-00 

Aantal 

inrichtingen 

met een 

VOH op 

31-12-00 

Aantal 

VOH’s dat 

in 2000 is 

verleend 

Aantal 

inrichtingen 

met een 

VOM op 

31-12-00 

Aantal 

VOM’s dat in 

2001 is 

verleend 

Groningen 186 1 0 21 1 
Friesland 304 1 0 2 0 
Drenthe 187 17 17 0 0 
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Er kan worden geconcludeerd dat een VOH nog altijd een uitzondering is. Het valt op dat 
Drenthe in vergelijking met Groningen en Friesland veel meer VOH’s verleent: 9,1% van 
de Drentse bedrijven heeft een VOH. De meeste VOH’s vallen in de IPPC-categorieën 
‘chemie’ en ‘energie’. 
Verder valt op dat Groningen er in positieve zin uitspringt als het gaat om VOM’s: 11.3% 
van de Groningse inrichtingen heeft eind 2000 een VOM. 
 
Verruimde reikwijdte in de vergunning 

 
De provincies geven sinds een paar jaar invulling aan de verruimde reikwijdte van de 
Wm. 
Deze verruiming geeft mogelijkheden om in de vergunningverlening niet alleen de 
directe milieubelasting een rol te laten spelen, maar ook het begrip duurzaamheid een 
plaats te geven. Aspecten van de verruimde reikwijdte die in vergunningen opgenomen 
kunnen worden, zijn energiebesparing, besparing van grondstoffen, preventie van 
afvalstoffen en beperking van de verkeer- en vervoersstromen. Bij het aspect besparing 
van grondstoffen hoort ook waterbesparing. 
Het aantal vergunningen waarin aspecten van verruimde reikwijdte aan de orde komen, is 
niet bekend.   
 

Termijnen in de vergunningverlening 

 
De mate waarin vergunningen op tijd worden verleend is een indicatie voor de mate 
waarin provincies er in slagen de procedure overeenkomstig de wet uit te voeren. 
Daarnaast is het tijdig verlenen van vergunningen een belangrijk aspect in de 
‘klantvriendelijkheid’ van de overheid.  
De termijn loopt vanaf het moment dat er een aanvraag wordt ingediend. De formele 
termijn voor het vergunningverleningsproces is zes maanden (zie deel I, hoofdstuk 2). 
 
Tabel II.8.: Het aantal afgegeven beschikkingen (%) in 2000 
    Landelijk gemiddelde 

 Groningen Friesland Drenthe 2000 1999 
Binnen 6 mnd 82 37 63 40 47 
Tussen 6-12 mnd 18 53 25 40 35 
> 1 jaar - 10 12 20 18 
 

Groningen en Drenthe (en verder Zeeland) springen er, landelijk gezien in 2000, positief 
uit als het gaat om het op tijd verlenen van een beschikking.  
Verder valt het op dat er in Groningen in 2000 geen beschikkingen zijn verleend die meer 
dan een jaar in beslag hebben genomen. 
 



 73 

3.3 Aspecten betreffende Wm-handhaving 
 
Kwaliteitszorgsystemen in de handhaving 

 
Ten aanzien van de handhaving hebben de provincies begin 2001 afspraken gemaakt over 
de invoering van een kwaliteitszorgsysteem ‘het betere werk handhaving’. Groningen en 
Drenthe hebben in 2000 een draaiboek opgesteld voor het kwaliteitszorgsysteem en de 
provincie Friesland heeft een vastgesteld ISO-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem. 
 
Aantal afgeronde produkten (per activiteit) handhaving in ’97, ’98 en 2000  

 
Er is onderscheid gemaakt naar het aantal afgeronde produkten voor: 
1. Preventieve controles 
2. Repressieve controles 
3. Bestuurlijke waarschuwingen 
4. Sanctiebeschikkingen (bestuursdwang, dwangsom, intrekken vergunning, etc. 
5. Awb-procedures 
6. procedures bij de Raad van State 
7. Gedoogbeschikkingen 
8. Strafrechtelijke onderzoeken en opsporingen 
9. Toezicht buiten de inrichting 
10. Verzoeken om handhaving/ontvangen klachten 
11. Regionale samenwerkingsprojecten 
 
Gegevens over de activiteiten 5 t/m 11 zijn niet aanwezig (IPO-rapport MWLN, 2001), 
wegens een andere opzet van de rapportage in eerdere jaren (IPO-rapport Wm-
verguningverlening en handhaving, 1996). Tussentijdse rapportages zijn niet gevonden 
en daarom kan er op die punten geen vergelijking met 1998 (of 1999) plaatsvinden. 
 
tabel II.9.: Het aantal produkten (per activiteit) vergunninghandhaving 
Activiteit jaar Provincie 

  Groningen Friesland Drenthe 
Preventieve controles ’97 

’98 
‘00 

1580 
1068 
869 

1224 
905 
714 

855 
763 
563 

Repressieve controles ’97 
’98 
‘00 

400 
547 
74 

159 
105 
209 

257 
98 
109 

Bestuurlijke waarschuwingen ’97 
’98 
‘00 

6 
8 
7 

32 
34 
22 

25 
37 
28 

Sanctiebeschikkingen (bestuursdwang, 
dwangsom, intrekken van de vergunning, 
sluiten van de inrichting) 

’97 
’98 
‘00 

3 
2 
0 

10 
5 
5 

8 
4 
9 

Toezicht buiten de inrichting ’97 
‘98 

210 
370 

150 
63 

139 
109 
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Groningen: 
 
Er is in 1998 een duidelijke afname van het aantal preventieve controles t.o.v. 1997. Deze 
is het gevolg van het gebruik van de beleidsvrijheid bij toezicht op maat. Hierdoor is bij 
een aantal inrichtingen, met name in de afvalbranche, de frequentie van de 
toezichtsbezoeken (preventieve controles) naar beneden bijgesteld. Verder is er in 1998 
een toename van het aantal repressieve controles en het aantal controles buiten de 
inrichting (op terrein van het bedrijf). De toename van controles buiten de inrichting 
wordt veelal veroorzaakt door de intensivering van de samenwerking met de politie en 
signalen uit het veld via de milieuklachtenlijn. 
In 2000 is het aantal preventieve controles is verder afgenomen, evenals als het aantal 
repressieve controles. Laatstgenoemde is wel heel drastisch afgenomen. Verder is het 
aantal bestuurlijke controles ongeveer stabiel gebleven en zijn er in 2000 geen 
sanctiebeschikkingen afgegeven. 
 
Friesland: 
 
Er is in 1998 een duidelijke afname van het aantal preventieve en repressieve controles. 
Verder is er een afname van het aantal controles buiten de inrichting. De afname van het 
aantal preventieve controles is het gevolg van het feit dat in 1998 minder uren 
beschikbaar waren voor die controles dan in 1997. 
Het aantal preventieve controles in 2000 is t.o.v. 1998 verder afgenomen, terwijl het 
aantal repressieve controles juist fors is toegenomen. Het aantal bestuurlijke controles is 
ten opzichte van 1998 licht gedaald en het aantal afgegeven sanctiebeschikkingen is 
gelijk gebleven. 
 
Drenthe: 
 
Er is in 1998 een (forse) daling in de meest uitgevoerde handhavingsactiviteiten 
(preventieve en repressieve controles, toezicht buiten de inrichting) t.o.v 1997. 
Het aantal preventieve controles is in 2000 verder gedaald, terwijl het aantal repressieve 
controles licht is gestegen. Het aantal bestuurlijke waarschuwingen is t.o.v. 1998 
lichtelijk gedaald en het aantal keren dat sancties is opgelegd is meer dan verdubbeld. 
 

Toezicht op maat 

 
In toenemende mate wordt voor de uitvoering van de controles gebruikgemaakt van 
toezichtsplannen of handhavingsprofielen voor individuele bedrijven of voor 
bedrijfstakken. 
Hieronder een tabel met het aantal inrichtingen waarvoor in 2000 voor het toezicht 
gebruik gemaakt werd van een toezichtsplan/handhavingsprofiel. 
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Tabel II.10.: Het aantal toezichtsplannen/handhavingsprofielen verdeeld over de IPPC-categoriën 

IPPC-cat.  Groningen Friesland
 

Drenthe 

1 Energie-industrie 2 0 0 
2 Produktie en verwerking van metalen 2 0 6 

3 Minerale industrie (o.a. steen / grind / 
zandwinning) 

14 0 16 

4 Chemische industrie 7 0 29 
5 Afvalbeheer 48 3 68 
6A Papier en karton produktie, textiel, 

leerlooierijen 
4 0 0 

6B Suiker- en aardappelzetmeelindustrie, 
zuivelindustrie, veehouderijen, slachterijen,  
destructie, etc 

5 0 6 

6C Overige IPPC 0 0 0 
7 Overig 12 0 0 
 Totaal  94 3 125 
 

Bij 51% van inrichtingen in Groningen en bij 67% van de inrichtingen in Drenthe wordt 
gebruik gemaakt van een toezichtsplan of handhavingsprofiel voor de uitvoering van de 
controles. Friesland bleef beduidend achter met het aantal toezichtsplannen/ 
handhavingsprofielen (1%). 
 
Op grond van deze gegevens en de algemene conclusies van  het IPO (gebaseerd op de 
IPO-rapportage MWLN 2001) zijn de ontwikkelingen als volgt te evalueren: 
 
• Het systematisch omgaan met doorlichting van vergunningen op hun actualiteit zou 

beter kunnen. De uitvoering van de actualisatietoetsen is voor een deel 
achtergebleven bij het niveau dat op langere termijn nodig is om het 
vergunningenbestand adequaat te houden. 

• De daadwerkelijke handhaving en controle nemen af ten gunste van de bureaucratie. 
• De noordelijke provincies zijn bezig een eigen operationele invulling te geven aan het 

begrip ‘adequaat niveau’; de provincies zijn bezig met de ontwikkeling en 
implementatie van toezichtsplannen. Deze toezichtsplannen moeten de handhaving 
verder structureren. 

• In toenemende mate wordt door de provincies gebruik gemaakt van andere vormen 
van controle dan het traditionele fysiek toezicht. Toezicht door gebruik te maken van 
administratieve controles en metingen gebeurt in geringe mate. In de toekomst willen 
provincies overgaan op dit soort niet-traditionele toezichtsvormen, maar in welke 
mate dit gerealiseerd wordt is afwachten.  

• De provincies zijn bezig met het bevorderen van zelfregulering door bedrijven; het 
versterken van de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor een goed 
milieubeleid en milieuprestaties. Dit gebeurt onder andere door de verstrekking van 
vergunningen op maat. Het aantal VOM is nog relatief klein en het aantal VOH 
verwaarloosbaar. De provincies nemen zich voor in de toekomst meer VOH te 
verstrekken. 
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Hoofdstuk 4: Beleidsaspecten vergunningverlening en –handhaving per provincie 
 
Het beleid van de drie noordelijke provincies met betrekking tot de verlening en 
handhaving van de Wm-vergunning wordt hieronder verder uitgediept. In onderstaande 
tabel kan worden afgelezen welke aspecten per provincie worden behandeld, de één 
uitgebreider dan het andere: 
 
Tabel II.11.: De beleidsaspecten vergunningverlening en –handhaving per provincie 
Beleidsaspecten 

 
Groningen Drenthe Friesland 

Beleid ten aanzien van de vergunningverlening X X X 
Beleid ten aanzien van de vergunninghandhaving 
(bestuurlijke / strafrechtelijke handhaving) 

X X X 

Rol GS en PS in vergunningverlening en toezicht X  X 
Actualisering van de vergunning X X zie interview 

(bijlage) 
Gedoogbeleid X zie interviews 
Kwaliteitssysteem milieuvergunningen en 
toezicht 

X X X 

Handhavingssamenwerking of –projecten X X X 
Overleg toezichthoudende en justitiële instanties X X  
Handhavingsprioriteiten   X 
Informatieuitwisseling handhavingsinformatie X X X 
Milieujaarverslagen/BMP’s X X X 
Convenant Benchmarking Energy-efficiency / 
energiebesparing 

X X X 

Bestuurlijke kernbepalingen  X X 
Risicokaart   X 
Controle PMV-verplichtingen  X X 
 
4.1 Provincie Groningen 
 
4.1.1. Organisatie vergunningverlening 
 
De uitvoering van de bevoegdheid tot vergunningverlening is een taak van het bureau 
Milieuvergunningen en Toezicht. 
GS hebben naast de rol als steller van eisen in de vergunning ook een rol als partner bij 
ontwikkelingen en een faciliterende rol voor bedrijven. GS stellen dus niet alleen eisen, 
maar dragen ook oplossingen en mogelijkheden aan. 
De bestuurlijke betrokkenheid bij vergunningstrajecten richt zich, sinds een aantal jaren, 
vooral op enkele specifieke bedrijven, die om diverse redenen bijzondere aandacht 
vragen en op situaties, waarin sprake is van knelpunten. De reguliere gevallen, die binnen 
de bestaande beleidskaders werden afgewikkeld bleven hoofdzakelijk op ambtelijk 
niveau. 
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Vergunningverlening is een wettelijke taak van het college van GS. Provinciale Staten 
(PS) staan op een grotere afstand. De statencommissie wordt in de toekomst meer 
betrokken bij de vergunningverlening (GS Groningen, 2001). Dit door: 
• leden van PS (statencommissie) vooraf te informeren over ontwerpvergunningen, die 

ter inzage worden gelegd, door toezending van de kennisgeving. Verder worden PS 
geïnformeerd over nieuwe wetgeving en belangrijke beleidsontwikkelingen. 

• het IPO verslag, dat elk jaar gemaakt wordt over de vergunningverlening en de 
handhaving, te benutten voor het informeren van PS over de resultaten. 

• Ieder jaar de resultaten uit de milieujaarverslagen samen te brengen en te publiceren.  
Deze jaarlijkse rapportage op basis van de milieujaarverslagen, die door 30-40 
bedrijven uit de provincie Groningen wordt uitgebracht, wordt aangeboden aan PS. 

 
4.1.2. ALARA, actualisering en gedogen 
 
Het is van belang dat via de vergunningverlening aan bedrijven de emissies zoveel 
mogelijk worden beperkt. GS moeten gelijksoortige bedrijven op gelijke wijze 
behandelen en niet meer van bedrijven vragen dan redelijkerwijs op te brengen is. Er 
wordt bij de uitvoering van de vergunningverlening en het toezicht gebruik gemaakt van 
het ALARA-beginsel uit de Wm. De invulling van het ALARA-beginsel wordt naast de 
stand van de techniek ook bepaald door zaken als bedrijfszekerheid van de voorziening, 
de kosteneffectiviteit en het energiegebruik. 
De actualiteit van de verleende vergunningen is van groot belang. Er is de afgelopen 
jaren een sanering uitgevoerd onder geconstateerde verouderde vergunningsituaties. Er is 
daarnaast een systeem voor periodieke actualisatie ontwikkeld. Dit systeem richt zich 
erop om iedere vergunning ten minste eenmaal per 5 jaar te toetsen op actualiteit. 
 
Gedogen is het door het bevoegd gezag afzien van het gebruik van ter beschikking 
staande handhavingsmiddelen bij constatering van een overtreding van de regels. Ook 
kan gedogen betekenen dat het bevoegd gezag vooraf verklaart dat het tegen een 
overtreding die nog zal plaatsvinden – al dan niet vooruitlopend op de 
vergunningverlening – niet zal optreden. 
 
Gedogen van milieuovertredingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en 
worden teruggedrongen, omdat het de geloofwaardigheid van het milieubeleid aantast. 
Ook de effectiviteit van het milieubeleid kan door gedogen onder druk komen te staan. 
Verder kan gedogen de belangen van het milieu en van derden schaden. Gedogen gebeurt 
in uitzonderingsgevallen, wanneer op grond van een zorgvuldige belangenafweging 
wordt geconcludeerd dat strikte naleving van milieuvoorschriften in redelijkheid niet van 
betrokkene kan worden verlangd. Dit ‘actief gedogen’ gebeurt aan de hand van een 
gedoogbeschikking. Het besluit tot gedogen wordt schriftelijk genomen, waarbij rekening 
wordt gehouden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In het verleden zijn 
er voorbereidingen getroffen om de vergunningverlening door GS op adequaat niveau te 
brengen, zodat er per 1 januari 1995 in beginsel geen aanleiding meer is om nog 
gedoogbeschikkingen af te geven. 
Bovenstaand ‘gezamenlijk beleidskader’ heeft betrekking op het terugdringen van 
bestuurlijk gedogen. Het OM en de politie bewaren hun eigen bevoegdheid ten opzichte 
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van het beleid van het college. Ze zijn niet gebonden aan gedoogbeschikkingen van 
bestuurlijke overheden (GS, 1992). 
 
4.1.3. Ontwikkelingen in de vergunningverlening 
 
Convenant Benchmarking Energy-efficiency: 

 
Dit landelijke convenant is in juli ’99 ondertekend door overheden en een aantal 
bedrijfstakken. Met het toetreden tot dit convenant geven bedrijven met een groot 
energieverbruik aan dat ze blijvend tot de wereldtop willen behoren wat betreft hun 
energieverbruik per eenheid produkt. De einddatum voor dit convenant is 2012. In 
Nederland zijn inmiddels 230 bedrijven toegetreden tot het convenant, waaronder 23 
onder het bevoegd gezag van de provincie Groningen (Provincie Groningen, 2001). 
Een bedrijf dat wil toetreden tot het convenant maakt eerst een concept Energy-
efficiencyplan (EEP). Na de beoordeling van dit conceptplan door de provincie maakt het 
bedrijf een definitief plan. Bij deze beoordeling komen zaken aan de orde als het 
algemene milieubeleid van de provincie, de bestaande vergunning en het bestaande 
bedrijfsmilieuplan. De beoordeling wordt uitgevoerd door de vergunningverlener aan het 
bedrijf. 
 
4.1.4. Toezicht Wet Milieubeheer (handhaving) 
 
Het bureau RMT (ruimte, milieuzorg en toezicht) heeft in de afgelopen jaren een aantal 
veranderingen doorgevoerd. Deze hebben te maken met ontwikkelingen die zich in de 
afgelopen jaren hebben voorgedaan. Het gaat daarbij om zaken als ‘Enschede’ en 
‘Volendam’, de opgelaaide discussie rond het thema externe veiligheid, waarbij de vraag 
aan de orde is hoe het toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften is 
uitgevoerd en in de komende periode zal moeten worden uitgevoerd. Naar verwachting 
zal het aspect handhaving van de betreffende regelgeving in belang toenemen. Er ontstaat 
meer en meer het besef, dat het stellen van goed uitvoerbare en handhaafbare regels, 
gekoppeld aan effectieve controle en toezicht, in het belang is van een duurzame 
ontwikkeling. 
 
In het jaar 2000 is de provincie gestart met het project ‘Basisdocument Toezicht Milieu‘ 
(BTM) om de kwaliteit van het toezicht structureel meer aandacht te geven. Het BTM 
biedt een overzicht van de toezichts/handhavingstaken en de bijbehorende afspraken. 
Daarbij wordt ook de afstemming met de vergunningverlening weergegeven. Doel is het 
verhogen van de kwaliteit van het proces van toezicht en handhaving waardoor het 
feitelijke toezicht en de handhaving verbetert. 
In het jaar 2000 is de voorbereidingsfase doorlopen. Er is geïnventariseerd over welke 
onderwerpen informatie is vastgelegd in notulen, draaiboeken etc., en of de procedures 
zijn vastgelegd, waarbij de taken, verantwoordelijk- en bevoegdheden helder zijn 
omschreven.  
In het basisdocument staan alle interne afspraken en procedures m.b.t. de uitvoering van 
het toezicht. 
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Het BTM kan als basis dienen voor het op te zetten kwaliteitssysteem volgens de te 
ontwikkelen IPO-standaard. Dit basisdocument sluit daarmee aan op het draaiboek 
handhaving. 
 
Het draaiboek handhaving (Groningen, 1998) is van betekenis voor de handhaving als 
belangrijke schakel in een goede uitvoering van het beleid. Deze schakel wordt 
gekenmerkt door een veelheid aan regels en bevoegdheden van verschillende instanties. 
De provincie streeft naar een zo groot mogelijke inzichtelijkheid in afspraken, 
handelswijzen en informatie-uitwisseling door de verschillende instanties. Het draaiboek 
beoogt duidelijkheid te verschaffen over de uitvoering van de handhaving, met name 
waar het gaat om de volgende punten: 
 
1. wie (welke instantie) ziet op wat toe; 
2. hoe worden bestuurlijke en justitiële prioriteiten gesteld; 
3. wanneer en hoe vindt daarover informatie-uitwisseling en coördinatie plaats; 
4. wanneer worden bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke sancties toegepast. 
 
Het draaiboek bevat contactenschema’s voor milieuovertredingen in de provincie op het 
gebied van afvalstoffen, ontgrondingen, lozingen (Wvo) en  bestrijdingsmiddelen, waarin 
de mogelijke incidenten staan vermeld. Daarbij staat de vermoedelijke overtreding van de 
diverse wetsartikelen en vervolgens wie de instantie is, die in bestuursrechtelijke en/of 
strafrechtelijke zin verantwoordelijk is. 
Het draaiboek heeft betrekking op alle milieuwetten en –verordeningen, die worden 
gehandhaafd door de partners die in de landelijke Beleidsgroep handhaving Milieurecht 
zijn vertegenwoordigd. Dit zijn: de provincie, gemeenten, het rijk (rijksorganen), 
Openbaar Ministerie (OM), politie en waterschappen. De samenwerking betreft het 
toezicht m.b.t. onder andere de volgende wetten en verordeningen: 
• Wm en Wvo 
• provinciale milieuverordening 
• Wet milieugevaarlijke stoffen 
• Wet inzake de luchtverontreiniging 
 
Voor de zorg voor het milieu is een preventief beleid van groot belang. De naleving van 
wettelijke regels en voorschriften moet daarom bij voorkeur preventief gebeuren. 
Regelmatig toezicht en controles zullen de naleving van de voorschriften bevorderen. In 
het kader van preventieve handhaving zijn de volgende punten van belang: 
 
• voorlichting: goede informatie en doelgerichte voorlichting aan burgers en bedrijven 

leidt tot meer begrip voor de regelgeving en tot betere naleving 
• handbare regelgeving: eenduidige, inzichtelijke en technisch uitvoerbare regels 
• preventief toezicht door toezichthouders: toezicht door ambtenaren van rijk, 

provincie, gemeente of waterschappen betreft het signaleren van verspreid 
voorkomende verontreinigingen, verontreiniging vanwege (bekende) vaste bronnen, 
controle op de naleving van verleende vergunningen en controles naar aanleiding van 
klachten. 
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4.1.5. Overleg/samenwerking 
 
Overleg tussen de toezichthoudende en justitiële instanties is nodig om het toezicht 
verder te structureren. 
In de provincie Groningen vindt dit overleg plaats: 
 
1. Op provinciaal niveau: het Coördinatorenoverleg handhaving milieurecht (ambtelijke 

overleggroep) en de Beleidsgroep handhaving milieurecht. 
 
De Beleidsgroep (vertegenwoordigers van provincie, gemeenten, verschillende 
rijksinstanties, Openbaar Ministerie, politie, waterschappen) is op provinciaal niveau het 
belangrijkste platform voor het maken van afspraken tussen alle betrokken 
overheidsinstanties bij de handhaving van het milieurecht. 
 
2. Op regionaal niveau: de regionale bestuurlijke en ambtelijke milieuoverleggroepen 

waar handhaving een onderdeel van vormt. 
 
Naast de Beleidsgroep handhaving milieurecht functioneren drie (bestuurlijke) regionale 
overleggroepen handhaving (Noord, Oost en Centraal Groningen). 
De relatie met de Beleidsgroep handhaving milieurecht is gewaarborgd, omdat de drie 
voorzitters van de regionale overleggen zitting hebben in de beleidsgroep. In de regionale 
overleggen bespreken de gemeentelijke portefeuillehouders-milieu (veelal wethouders), 
de officier van Justitie, belast met milieuzaken en de contactambtenaren uit de districten 
de strafrechtelijke en bestuurlijke aspecten van de handhaving van het milieurecht in de 
betreffende regio. Onder deze bestuurlijke overleggen functioneren ook ambtelijke 
overleggroepen. 
 
3. Het gemeentelijke (lokale) milieuoverleg 
 
De lokale structuur in nagenoeg alle gemeenten bestaat uit een lokaal 
handhavingsoverleg en een werkoverleg. 
In het lokale handhavingsoverleg participeren de lokale overheid en politie. De functie 
van dit overleg is voorbereiden, plannen, bewaken van de voortgang en evalueren van de 
handhavingsactiviteiten. Daarnaast worden in dit overleg gezamenlijk de nieuwe 
prioriteiten en de daarop te plegen inzet voor het volgende jaar genoemd. 
In het werkoverleg zitten de gemeente als toezichtshouder en de politie als controleur. 
Tijdens dit overleg worden onder meer de binnengekomen klachten uitgewisseld, de 
bedrijfsbezoeken voorbesproken en concrete werkafspraken gemaakt voor de 
handhavingsactiviteiten. 
 
Om het gebruik en de beheersbaarheid van de informatie over de handhaving te 
optimaliseren heeft de Beleidsgroep handhaving in de provincie het Raamwerk 
informatieuitwisseling opgesteld en ingevoerd. Het doel van het Raamwerk is de 
stroomlijning van de informatievoorziening over handhaving en het benutten van het 
Meldpunt Milieudelicten en de regionale Coördinatie en Informatie Punten (CIP). 
De deelnemers aan het Raamwerk zijn: provincie Groningen, regiopolitie Groningen, 
Openbaar Ministerie, Inspectie Milieuhygiëne Noord, Rijkswaterstaat, waterschappen, 
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Staatstoezicht op de Mijnen en Economische zaken Olie en Gas (EOG), Algemene 
Inspectiedienst, samenwerkingsverbanden (Centraal, Oost en Noord) en gemeenten (25). 
 
De handhavingsgegevens zijn grofweg in twee stromen te scheiden. Deze zijn reguliere 
gegevens (vergunningen) en de bestuursstrafrechtelijke incidentgegevens. De 
vergunninggegevens worden, volgens afspraak, per regio ondergebracht in het CIP en de 
incidentgegevens worden doorgestuurd naar het Meldpunt Milieudelicten. 
 
De taken en verantwoordelijkheden van het Meldpunt zijn onder andere: 
• Aangeleverde gegevens invoeren in het Milieu Management Systeem (MMS); 
• Aanleveren van standaardinformatie conform de kwaliteitseisen; 
• Ontwikkelen van managementrapportages en het geven van presentaties daarover; 
 
De voornaamste taak van het CIP binnen het Raamwerk informatie-uitwisseling is het 
opstellen van managementrapportages ter voorbereiding en monitoring van het regionaal 
handhavingsprogramma. De hiervoor benodigde informatie ontvangt het CIP van de 
gemeenten. 
 
4.1.7. Rapportage 
 
Milieujaarverslagen 

 
In 2001 hebben 35 bedrijven in de provincie Groningen een milieujaarverslag (Mjv) over 
het jaar 2000 bij GS ingediend. Dit is een rapportage over de voortgang van de 
maatregelen en onderzoeken die in het bedrijfsmilieuplan (BMP) is opgenomen. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven, die wettelijk verplicht zijn om een Mjv 
te maken (26 van de 35) en de bedrijven die zichzelf verplicht hebben een Mjv (gelijk aan 
het verplichte verslag) te maken door ondertekening van een convenant voor de sectoren 
chemie, basismetaal, zuivel en papier/karton. Verder zijn er bedrijven die op basis van de 
Wm-vergunning een verslag moeten maken.  
 
Het milieujaarverslag dient uiterlijk 1 april van het jaar volgend op het verslagjaar te zijn 
ingediend bij de vergunningverleners (Wm en Wvo). Het coördinerend bevoegd gezag 
zorgt voor een gezamenlijk oordeel van de vergunningverleners aan de inrichting. Dit 
oordeel wordt voor 1 juni van dat jaar verstuurd. Deze data zijn bindend voor alle 
partijen. 
Binnen de provincie Groningen wordt gewerkt met een projectorganisatie voor het 
begeleiden van het opstellen en indienen van milieujaarverslagen. Per bedrijf is er een 
projectteam bestaande uit de projectleider, vergunningverlener(s) en toezichthouder(s) 
voor de Wm en Wvo van de verschillende overheden (o.a. waterschappen, 
Rijkswaterstaat, provincie, Ministerie van EZ). 
 
Veiligheidsrapportage: 

 
De verplichting voor een aantal bedrijven om afzonderlijke Externe 
Veiligheidsrapportage (EVR) op te stellen is medio 1999 vervangen door de verplichting 
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tot een Veiligheidsrapportage (VR). De veiligheidsrapportage laat een algemeen beeld 
zien van de veiligheidssituatie bij het bedrijf en de ontwikkeling daarin. 
Een VR is een combinatie van een Arbeidsveiligheidsrapport (AVR) en een Externe 
Veiligheidsrapportage. 
 
Zes inrichtingen in de provincie Groningen hebben een veiligheidsrapport bij de 
provincie ingediend. Dit gebeurt op grond van het Besluit Risico Zware Ongevallen 
(BRZO, februari, 2001). Bij alle VR-plichtige bedrijven zal in nauw overleg en in 
samenwerking met de Arbeidsinspectie en de Regionale Brandweer een inspectie worden 
uitgevoerd. De betrokken bestuursorganen moeten het bedrijf in kennis stellen van de 
aanvaardbaarheid van het risico. Dit oordeel kan pas gegeven worden als de inspectie 
afgerond is, waarbij ook gecontroleerd wordt of het VR de werkelijke situatie beschrijft 
(art. 16 BRZO). Het oordeel wordt door terinzagelegging en publicatie openbaar gemaakt 
(art. 18 BRZO). 
 
Bedrijfsmilieuplannen: 

 
Om de milieubelasting door de industrie verder te verminderen hebben het IPO, de 
Minister van VROM en diverse brancheorganisaties doelgroepenconvenanten afgesloten 
voor bepaalde bedrijfstakken. 
De kern van het Doelgroepenbeleid Industrie is gericht op het realiseren van de 
doelstellingen uit het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP). Daarbij wordt ruimte gelaten 
voor een eigen verantwoordelijkheid en voor eigen initiatieven uit het bedrijfsleven. 
Met een aantal bedrijfstakken, die door de rijksoverheid zijn geselecteerd, worden in 
overleg met andere betrokken overheden afspraken gemaakt over de uitwerking en 
invoering van milieutaakstellingen, die gelden tot 2010. Deze afspraken zijn neergelegd 
in intentieverklaringen (milieuconvenanten) en in een enkel geval in een 
Milieubeleidsovereenkomst (MBO) of een Milieubeleidsadvies (MBA). 
In de provincie Groningen gaat het om ongeveer 35 bedrijven waarvoor de provincie het 
bevoegd gezag is voor het verlenen van de milieuvergunning (Wm). 
Het doelgroepenbeleid vormt een aanvulling op bestaande instrumenten. Bedrijven die 
een intentieverklaring hebben ondertekend stellen een bedrijfsmilieuplan (BMP) op dat 
steeds na vier jaar wordt vernieuwd. Bovendien rapporteren deze bedrijven jaarlijks in 
hun Mjv over de voortgang van het BMP. 
Om van het BMP gebruik te kunnen maken bij de vergunningverlening moet de provincie 
dit beoordelen. Als het plan wordt goedgekeurd kunnen de uitgewerkte doelstellingen in 
het BMP worden gebruikt als uitgangspunt bij het verlenen van vergunningen. De 
provincie zal zich bij de vergunningverlening inzetten om het plan in acht te nemen. Bij 
onvoldoende medewerking bij het opstellen van een BMP’s, dan wel onvoldoende 
bijdrage aan de reductiedoelstellingen, zal de provincie overgaan tot aanscherping van de 
vergunning. De provincie moet zorgen voor coördinatie tussen de verschillende bevoegde 
instanties voor de beoordeling van een BMP. 
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4.2 Provincie Drenthe 
 

4.2.1. Organisatie(taken) en werkplannen 
  
Het beleid ten aanzien van milieuvergunningen wordt in Drenthe geregeld aan de hand 
van werkprogramma’s. Het werkprogramma (Drenthe, 2001) voor de 
vergunningverlening wordt jaarlijks (in november) opgesteld. Het opstellen van de 
begroting en het milieu-uitvoeringsprogramma gaat hier aan vooraf. 
In het werkprogramma wordt gewerkt met voortgangsrapportages, die worden gezien als 
een actualisatie van het werkprogramma. Deze rapportages kunnen worden gebruikt voor 
het opstellen van de begroting, de jaarrekening en het milieu-uitvoeringsprogramma. 
 
Het werkprogramma vergunningverlening is één van de drie werkprogramma’s van de 
produktgroep Milieubeheer en heeft betrekking op de uitvoering van de volgende taken: 
• Vergunningverlening op grond van de Wm voor zover GS bevoegd gezag is; 
• Uitvoering van het Doelgroepenbeleid Industrie en de Provinciale milieuverordening 

in het geval van het verlenen van ontheffingen voor gevaarlijk afval en 
inzamelvergunningen voor gevaarlijk en bedrijfsafval; 

• Ontheffingverlening en uitvoering van saneringsprogramma’s op grond van de Wet 
geluidhinder; 

• Uitvoering van milieueffectrapportage; 
• Onderzoek naar de milieusituatie m.b.t. inrichtingen en risico-onderzoek; 
• Beleidsontwikkeling milieu. 
 
Het werkprogramma is gebaseerd op het bedrijfsvoeringsplan van de produktgroep 
Milieubeheer. Het bedrijfsvoeringsplan geeft aan hoe  de verschillende werkprogramma’s 
uitwerking geven aan produkten en activiteiten. Zo geeft het werkprogramma 
overeenkomstig het bedrijfsvoeringsplan een overzicht van de doelstellingen van de 
vergunningverlening gekoppeld aan de inzet van menskracht en middelen. 
In het bedrijfsvoeringsplan is verder vermeld hoe de sectie vergunningverlening opereert 
en hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. 
 
Op grond van de Wm wordt periodiek bezien of vergunningen nog toereikend zijn. 
Doelstelling is het actualiseringswerk zoveel mogelijk branchegewijs uit te voeren. 
Jaarlijks wordt een deel van de vergunningen beoordeeld op kwaliteit. De kwaliteit wordt 
beoordeeld op de volgende aspecten: 
 
• Implementatie van NMP-doelstellingen; 
• Aansluiten bij provinciaal beleid; 
• Volledigheid, inzichtelijkheid en handhaafbaarheid; 
• Afstemming met andere milieuvergunningen (bijv. Wvo); 
• Aansluiten bij BMP’s, VOH’s en VOM’s 
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4.2.2. Ontwikkelingen in de vergunningverlening 
 
Convenanten energiebesparing 

 
De produktgroep Milieubeheer is verantwoordelijk voor de uitvoering van ‘energie in de 
milieuvergunning’ (werkprogramma Drenthe, 2001). In dat kader zijn er drie belangrijke 
taken te noemen: 
 
• uitvoering van het convenant ‘benchmarking industrie’ (BM); 
• uitvoering van de meerjarenafspraken energiebesparing (Mja’s); 
• uitvoering van energiebeleid bij overige energierelevante bedrijven. 
 
De bedrijven die zijn toegetreden tot het convenant BM moeten aantonen dat ze tot de 
wereldtop (de benchmark) behoren op het gebied van energie-efficiëntie van hun 
apparatuur/installaties. Vervolgens moeten zij een energie-efficiëntieplan (EEP) opstellen 
en uitvoeren en daarover jaarlijks rapporteren. De overheid legt in ruil geen aanvullende 
maatregelen op. Het gaat om bedrijven met een zeer grote energiebehoefte (> 0.5 PJ/jaar). 
De rol van de provincie is groter dan bij de huidige Mja’s. De provincie moet de EEP’s 
toetsen en uitwerken in de Wm-vergunningen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 
een vierjaarlijkse cyclus. Het ministerie van Economische Zaken richt zich nu op een 
tweede generatie Mja’s. Deze Mja’s moeten een werkwijze opleveren die in belangrijke 
mate vergelijkbaar is met het convenant BM. De energiebesparingsplannen van de 
bedrijven zullen in de toekomst een belangrijkere rol gaan spelen bij de 
vergunningverlening. 
Het Ministerie van VROM heeft in 1999 de circulaire ‘energie in de milieuvergunning’ 
uitgegeven. Daarin is aangegeven hoe de provincie in het algemeen met het onderwerp 
energie in de milieuvergunning kan omgaan. De circulaire betreft de bedrijven die als 
energie-intensief zijn te beschouwen maar niet onder het convenant benchmarking of 
onder de Mja’s vallen. 
 
4.2.3. Toezicht Wet Milieubeheer (handhaving) 
 
Het handhavingsuitvoeringsprogramma Milieubeheer 2001 (Drenthe, 2001) is een van de 
bouwstenen van het door het provinciaal milieuoverleg handhaving op te stellen 
handhavingsprogramma. Het uitvoeringsprogramma geeft een overzicht van de 
handhavingswerkzaamheden van de verschillende in de provincie met handhaving belaste 
organisaties. 
 
Het uitvoeringsprogramma heeft betrekking op de handhaving van de Wm, voor zover de 
provincie bevoegd gezag is. Het programma ziet toe op: 
• de handhaving van mogelijke milieuvervuilende bedrijven en bedrijven die zich 

bezighouden met de verwerking van afvalstoffen; 
• de handhaving van de regelgeving in de provinciale milieuverordening voor de 

onderdelen bedrijfsafval en gevaarlijke afval; 
• de zogenaamde niet-inrichting gebonden handhaving (m.b.t. rommel-erven, 

zwerfvuil,   illegale afvalstort). 
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Bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat gelijkwaardige bedrijven op een uniforme 
wijze wordt gecontroleerd en dat op overtreding van vergunningen op een gelijke wijze 
wordt gereageerd. 
 
In de afgelopen jaren is de provincie Drenthe meer overgegaan op kwalitatieve 
handhaving. 
Kenmerk van deze handhaving is dat bedrijven afhankelijk van de potentiële risico’s en 
het naleefgedrag van hun vergunningen intensiever of minder intensief worden 
gecontroleerd. 
Er zijn toezichtsplannen in gebruik voor een aantal categorieën bedrijven, veelal 
gelijksoortige bedrijven uit de afvalstoffenbranche. Deze branchetoezichtsplannen zijn 
gespecificeerd naar de individuele bedrijven per branche. Ook voor industriële bedrijven 
zijn toezichtsplannen gemaakt. 
 
Het uitvoeren van controles op grond van de provinciale milieuverordening vindt met 
name plaats via de reguliere controles bij bedrijven. Daarnaast worden regelmatig 
transportcontroles gehouden in samenwerking met de politie en de regionale milieu-
inspectie. Daarbij controleert de handhaver ook op de regelgeving voor bedrijfsafval, 
volgens de provinciale milieuverordening. 
 

Stappenschema bestuurlijke- en strafrechtelijke handhaving in Drenthe 

 
Het doel van het stappenplan handhaving (SEPH Drenthe, 2000)  is de bevordering van 
duidelijkheid in de mogelijke stappen bij handhavend-/repressief optreden. De 
vergelijking van de strafrechtelijke en de bestuurlijke variant geeft een overzichtelijk 
beeld en maakt aan de betrokken handhaver of organisatie duidelijk wat verwacht wordt. 
Uitgaande van een overtreding (constatering / klacht / calamiteit) of incident wordt de 
keuze gemaakt tussen een strafrechtelijke of bestuursrechtelijke aanpak of een 
gecombineerde (en gelijklopende) aanpak. Deze keus wordt eventueel in het lokaal 
handhavingsoverleg gemaakt. 
 
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in zijn Strategie Milieu (OM, 1999) een lijst met 
kernbepalingen opgenomen. Deze bestaat uit een beschrijving van handelingen, waaraan 
zoveel mogelijk de betreffende wettelijke voorschriften gekoppeld zijn. 
 
Voorbeelden: 
• het oprichten, veranderen, in werking hebben van een inrichting zonder Wm-

vergunning (art. 8.1 Wm); 
• afvalverbranding of stort van afvalstoffen in het vrije veld zonder vergunning (art. 

10.2, 10.3, 10.43 Wm, 13 WBB, 1 Besluit stortverbod afvalstoffen). 
 
Het milieurecht dat het OM met behulp van het strafrecht handhaaft, omvat regels die 
gesteld zijn in het belang van mens of milieu, met inbegrip van natuur en landschap, met 
betrekking tot: 
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• handelingen met inrichting, (afval)stoffen of produkten; 
• handelingen met (in het wild) levende dieren en planten; 
• handelingen die ingrijpen in de bodem, de natuur of het landschap. 
 
Omdat het OM niet het enige bevoegd gezag is voor de handhaving van het milieurecht, 
is het bij de uitoefening van zijn taak aangewezen op overleg en afspraken met het 
bestuurlijk bevoegd gezag. Deze afspraken betreffen de gemeenschappelijke 
handhavingsstrategie, prioriteitstelling, programmering en informatie-uitwisseling 
alsmede het optreden in concrete overtredingssituaties 
 
Het strategiedocument beschrijft waarom het OM zich met de handhaving van het 
milieurecht bezighoudt, wat het OM hierbij als zijn rol ziet en hoe het die rol wil 
vervullen. Het OM wil bereiken dat het de juiste zaken in behandeling krijgt en deze 
zaken op een goede wijze afhandelt. Door duidelijk te maken welke bijdrage het OM kan 
en wil leveren aan de integrale handhaving van het milieurecht, wordt de 
voorspelbaarheid van het optreden van het OM vergroot. Hierdoor kunnen de rechter, de 
bestuurlijke handhavingspartners en de opsporingsdiensten het OM ook beter aanspreken 
over zijn optreden. 
Het OM is van mening dat het strafrecht in hoofdzaak moet worden ingezet bij 
overtredingen van deze kernbepalingen binnen het milieurecht. 
 
Drenthe heeft gekozen voor het hanteren van een lijst met bestuurlijke kernbepalingen. 
Deze heeft tot doel de voor handhaving beschikbare capaciteit efficiënter te benutten en 
het biedt een kader voor meer uniformiteit in de handhaving. 
Bij het opstellen van de lijst met kernbepalingen is de nadruk gelegd op voorschriften die 
voor de bescherming van het milieu van belang zijn. Er wordt gelet op de aard en de 
risico’s van de inrichting/activiteit en de gevoeligheid van de omgeving. De lijst met 
bestuurlijke kernbepalingen is de volgende: 
 
1. oprichten, veranderen, in werking hebben van een inrichting zonder milieuvergunning 

(art. 8.1 Wm) of het lozen van afvalwater zonder Wvo-vergunning (art. 1, eerste of 
derde lid); 

2. opslag en transport van gevaarlijke afvalstoffen in strijd met de regeling of 
vergunning; 

3. onjuiste (registratie van) verwijdering van gevaarlijke- en/of bedrijfsafvalstoffen; 
4. ontbreken van voorgeschreven bodembeschermende voorzieningen; 
5. lozing van afvalwater in strijd met nader vast te stellen maximale 

normoverschrijdingen; 
6. niet naleven van de geluidsvoorschriften. 
 
Bij constatering van een overtreding van een kernbepaling wordt bestuursrechtelijk 
opgetreden. Een uitzondering wordt gemaakt als het bevoegd gezag beslist dat de 
overtreding niet doelbewust is begaan, een kennelijk incident betreft of gering van 
omvang is. 
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Het bovenstaande betekent niet dat tegen de overtreding van een niet-kernbepaling niet 
handhavend wordt opgetreden. De beslissing om een niet-kernbepaling wel of niet te 
handhaven is het resultaat van een bestuurlijk afwegingsproces en de behandeling van de 
overtreding in het Lokaal Handhavingsoverleg (LHO). De afstemming tussen bestuurlijke 
en strafrechtelijke handhaving vindt plaats in het LHO. 
Bij constatering van een overtreding van een niet-kernbepaling wordt geen proces verbaal 
opgemaakt, tenzij de officier van Justitie anders beslist. Deze beslissing wordt genomen 
op basis van onderzoeksbevindingen waaruit blijkt dat zich omstandigheden voordoen, 
waartegen strafrechtelijk opgetreden moet worden. 
 
4.2.4. Overleg/samenwerking 
 
Het Meldpunt Milieuklachten ontvangt en registreert binnenkomende milieuklachten uit 
de gehele provincie. Een deel van de klachten die bij het Meldpunt binnenkomen heeft 
betrekking op bedrijven, die door de produktgroep Milieubeheer op grond van de Wm 
worden gecontroleerd. Deze klachten worden bij de reguliere handhavingsactiviteiten 
onderzocht en afgehandeld. De klagers worden hierover  schriftelijk geïnformeerd. 
Het Centraal Meldpunt verzorgt periodieke rapportages van de binnenkomende klachten 
naar de Statencommissie Milieu en Water en naar het Provinciaal Milieuoverleg. 
 
Op basis van de overeenkomst Milieuhandhavingssamenwerking Drenthe en het Besluit 
subsidiering Servicepunten Handhaving is in 2000 een subsidieverzoek ingediend voor de 
instelling van een Servicepunt handhaving. Eind 2000 is de subsidie verleend, en eind 
2001 is opnieuw subsidie verleend voor de verdere uitbouw van het Servicepunt 
handhaving. 
Het Servicepunt zorgt ervoor dat de doelen van de bestuursovereenkomst handhavings-
samenwerking worden gehaald. Deze doelen zijn:  
 
- versterking van de handhavingssamenwerking; 
- vormgeven van een gezamenlijke handhavingsaanpak; 
- voorkomen dat partners langs elkaar heen werken. 
 
De provincie is belast met het secretariaat en het voorzitterschap van zowel het ambtelijk 
als het bestuurlijk provinciaal handhavingsoverleg milieu en de aansturing van het 
Servicepunt handhaving. 
Het voorzitterschap van het bestuurlijk overleg wordt vervuld door de 
milieugedeputeerde.  
 
De sectie handhaving is op verschillende manieren betrokken bij de uitwerking van de 
overeenkomst milieuhandhavingssamenwerking Drenthe. 
De sectie is via het secretariaat van het Provinciaal Milieuoverleg Handhaving als eerste 
belast met de aansturing en uitwerking van het Servicepunt handhaving. 
De sectie handhaving is intern betrokken bij de uitwerking van de overeenkomst 
milieuhandhavingssamenwerking Drenthe. Naast het regisseren van de provinciale 
handhavingssamenwerking is de provincie voor haar eigen handhavingstaken 
vanzelfsprekend ook deelnemer aan het provinciaal milieuoverleg handhaving. 
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Naast het werken met toezichtsplannen wordt de meer kwalitatief gerichte handhaving 
geregeld door de invoering van een aantal specialismen. Dit was noodzakelijk door een 
aantal ontwikkelingen op het gebied van de handhaving. Een van die ontwikkelingen is 
het toekennen van meer verantwoordelijkheid aan bedrijven, door het stimuleren van 
milieuzorg. Daardoor verandert de rol van de handhaver van het puur controleren van 
vergunningvoorschriften naar het stimuleren en adviseren van bedrijven om zelf 
initiatieven te nemen. 
 
Voor 2001 is voorzien in de uitvoering van een aantal samenwerkingsprojecten. Het 
betreft samenwerking op het gebied van: 
• probleembedrijven; 
• controle van CFK-installaties door gemeenten, provincie en inspectie milieuhygiëne; 
• ontwikkeling van een handhavingsmethodiek voor de niet-gezoneerde 

bedrijventerreinen; 
• individuele inrichtingen; 
• transportcontroles. 
 
Bij laatstgenoemd project wordt samengewerkt met de twee andere noordelijke 
provincies, de politie, de regionale milieu-inspectie, de douane en de marechaussee. Bij 
deze controles wordt met name gecontroleerd op de Europese Verordening op de 
Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA). 
 
4.2.5. Rapportage 
 
Op grond van het Besluit milieuverslaglegging moeten inrichtingen die een aanzienlijke 
milieubelasting veroorzaken en waarvoor de provincie bevoegd gezag is, jaarlijks een 
Mjv opstellen en dit aan de provincie overleggen. Naast een overheidsverslag moet een 
publieksverslag worden opgesteld, dat gegevens bevat over de milieubelasting en de 
milieuzorg van de inrichting. 
In een BMP geven bedrijven invulling aan de geformuleerde doelstellingen. 
In een BMP wordt de nul-situatie betreffende de hoeveelheid gebruikte grond-, 
afvalstoffen en gebruik van energie beschreven. Daarbij worden maatregelen voor de 
komende vier jaar aangegeven, welke zouden moeten leiden tot een reductie van 
milieubelasting en milieurisico’s. 
 
Er zijn in Drenthe 19 bedrijven, waarvoor een BMP in de afspraken met de provincie is 
opgenomen en die dus ook een Mjv moeten indienen (met uitzondering van de inrichting  
Essent Milieu Wijster) op basis van een convenant. 
Drie inrichtingen in de provincie Drenthe hebben een veiligheidsrapport ingediend. Dit 
gebeurt op grond van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO, februari, 2001). 
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4.3 Provincie Friesland 
 
4.3.1. Organisatie en kwaliteitssysteem 
 

Op 1 maart 2000 is in Friesland de nieuwe afdeling Milieubeheer van start gegaan. Deze 
afdeling is ontstaan uit de samenvoeging van de afdelingen Milieuvergunningen en 
Toezicht milieu. 
Voor de afdelingen Milieuvergunningen en Toezicht milieu is een kwaliteitsborgings-
systeem volgens de ISO 9001-norm opgezet. Een helder geformuleerd kwaliteitsbeleid 
met duidelijke kwaliteitsdoelstellingen en inzichtelijke milieuvergunningen van een 
hoogstaande kwaliteit, zijn beoogde kenmerken waaronder de gecertificeerde afdelingen 
nu werken. 
Door middel van toepassing van het INK-managementmodel streeft de afdeling 
Milieubeheer naar een continue kwaliteitsverbetering van haar bedrijfsvoering. INK staat 
voor het Instituut Nederlandse Kwaliteit. Dit model is ontworpen als hulpmiddel om de 
bedrijfsvoering systematisch te verbeteren. In het model zijn de medewerkers van de 
afdeling en de klanten, in dit geval de bedrijven, de belangrijkste schakels (zie 
onderstaande figuur 1). 
Kenmerkend voor dit model is de continue verbetercyclus. Er wordt getracht de 
strategische doelstellingen van de afdeling en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden 
van de medewerkers op elkaar af te stemmen. 
 

 
figuur II.1: Het INK-managementmodel 

 
Met de start van de nieuwe afdeling is ook de werkwijze binnen de afdeling veranderd. 
Vanaf eind 2000 wordt er gewerkt in teams. In het jaar 2000 heeft zich een aantal 
calamiteiten voorgedaan (Enschede, ATF Drachten) die geleid hebben tot veel politieke 
aandacht voor vergunningverlening en handhaving. Met name het aspect veiligheid 
vraagt binnen de provincie de nodige aandacht. Zo worden bedrijven die vallen onder het 
Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) systematisch doorgelicht en wordt beoordeeld 
of hun veiligheidsbeleid en veiligheidsbeheerssysteem voldoende is. 
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4.3.2 Ontwikkelingen in de vergunningverlening 
 
Convenant Benchmarking Energy-efficiency 

 
Twee bedrijven waarvoor de provincie Friesland het bevoegde gezag is, doen mee aan het 
convenant Benchmarking.  
 
4.3.3. Toezicht Wet Milieubeheer (handhaving) 
 
Algemeen modelbeleid m.b.t handhaafbaarheid 

 
De provincie draagt zorg voor normstelling, in de vorm van regelingen en 
(vergunnings)voorschriften, met het oog op een goede en effectieve handhaving. De 
provinciale regelgever bepaalt of de regelgeving nodig is en of de handhaving door de 
overheid plaatsvindt. 
De provincie Friesland streeft naar een bindend en consequent handhavingsbeleid 
(Friesland, 2000/2001) waarin elke geconstateerde overtreding van de regels een gepast 
vervolg moet krijgen.  
Gedogen is voor de provincie slechts aanvaardbaar in uitzonderingsgevallen, mits beperkt 
in omvang en/of tijd. Verder kan gedogen slechts plaatsvinden bij een expliciet 
bestuurlijk (gedoog)besluit en na een zorgvuldige belangenafweging. 
Bij het stellen van prioriteiten voor beleid en handhaving staat het aspect veiligheid 
voorop. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, wordt er ingegrepen en wordt de 
activiteit afgebroken, stilgelegd of beëindigd. 
De provincie volgt het kwalitatief handhavingsbeleid, dat is vastgesteld in de 
Uitvoeringsnotitie ‘De keten versterkt’. Kort gezegd houdt het beleid een driestappen-
benadering in: na een bedrijfsbezoek gaat er een controlebrief uit; wanneer na een 
hercontrole de overtreding voortduurt volgt er een voorwaarschuwingsbrief (met 
termijn); mocht het bedrijf geen gevolg geven aan de voorwaarschuwing dan volgt  een 
sanctiebesluit (met redelijke termijn). 
Afwijken van dit beleid kan, indien legalisatie of herstel in de oude toestand binnen een 
redelijke termijn mogelijk wordt geacht. Bestuurlijk optreden wordt vermeden als 
legalisatie van de situatie tot de mogelijkheden behoort. Er wordt dan wel een 
handhavingstraject ingezet, maar de handhaving is dan gericht op het legaliseren van de 
situatie, dat wil zeggen op het afdwingen dat er een (ontvankelijke) vergunningsaanvraag 
of melding wordt ingediend. De activiteit mag dan, in afwachting van legalisatie, niet 
worden uitgevoerd. 
 
Het handhavingsbeleid gaat uit van een benadering die toegesneden is op de concrete 
situatie/overtreding. Voor veel van de overtredingen is een controlebrief, de eerste stap in 
de driestappen-benadering, voldoende om naleving van de voorschriften af te dwingen. In 
geval van een overtreding van een kernbepaling (zie § 4.2.3) is het uitgangspunt dat een 
tweestappen-benadering – tegelijk met een strafrechtelijke weg – wordt gevolgd. Er 
wordt dus dan direct een voorwaarschuwing afgegeven. 
 
De provincie Friesland heeft, in overleg tussen OM en de handhavingspartners, een keuze 
uit een lijst met kernbepalingen gemaakt ter prioritering van de handhaving. Het gaat 
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hierbij om de zogenaamde Tafel van Zeven, die bestaat uit een zestal prioriteiten en een 
‘vangnet-bepaling’: 
1. onjuiste (registratie) verwijdering van gevaarlijke- en/of bedrijfsafvalstoffen; 
2. opslag gevaarlijke (afval)stoffen niet conform de voorschriften; 
3. niet treffen van voorgeschreven bodembeschermende maatregelen; 
4. lozing van afvalwater niet conform de voorschriften; 
5. oprichten, uitbreiden en in werking hebben van een inrichting zonder vergunning; 
6. niet naleven van geluidvoorschriften; 
7. andere dan bovenstaande bepalingen waartegen het bestuur strafrechtelijk optreden 

wenst. 
 
Punt 7 fungeert als ‘vangnet-bepaling’ voor alle veiligheids- en milieuhygiënische 
risico’s die niet onder de eerste zes prioriteiten vallen. 
 
Bij het opstellen van wet- en regelgeving kunnen niet alle situaties worden voorzien. 
Daarom gaat het recht ook niet uit van een handhavingsplicht. De aanwezigheid van een 
handhavingsbevoegdheid schept echter wel een plicht: de plicht om zorgvuldig en 
verantwoord gebruik te maken van die bevoegdheid. Deze plicht vereist dat aan elke 
beslissing betreffende de handhaving een zorgvuldige belangenafweging vooraf gaat. 
 
Met betrekking tot de procedures van rechtsbescherming en vergunningverlening hanteert 
de provincie als uitgangspunt, dat de wettelijk voorgeschreven termijnen worden 
nageleefd. Slechts in bijzondere, uitdrukkelijk te motiveren, gevallen kan van deze regel 
worden afgeweken. Daarbij wordt dan een redelijke termijn bepaald waarbinnen de 
betreffende procedure alsnog kan worden afgerond. 
 
De provincie vindt het belangrijk dat burgers en bedrijven doordrongen zijn van de 
noodzaak van het waarborgen van de veiligheid en het naleven van wet en regelgeving. 
Daarbij moet de handhaving goed aansluiten op initiatieven die door burgers en bedrijven 
worden genomen. 
 
De afdeling Milieubeheer heeft in maart 2001 een rapportage opgesteld over bedrijven  
waarbij qua vergunningverlening en/of handhaving bijzonderheden zijn te vermelden. 
Deze rapportage is betrokken in de inventarisatie ten behoeve van de provinciebrede 
handhavingsvisie. 
 
Cyclisch handhavingsproces 

 
De Landelijke Coördinatie Commissie Milieuhandhaving (LCCM) heeft voor 1999 en 
2000 een aantal gezamenlijke handhavingsprioriteiten geformuleerd. Het gaat hierbij om 
de handhaving bij probleembedrijven, de handhaving van het Bouwstoffenbesluit en de 
handhaving van de AMvB-benzinestations. Voor de uitvoering van de eerste prioriteit 
heeft de LCCM het ‘Handboek Handhavingsmethodieken bij Probleembedrijven’ 
opgesteld. Het Bouwstoffenbesluit heeft tot doel om de kwaliteit van de bodem en het 
water te beschermen, maar ook om het hergebruik van bouwmaterialen te bevorderen.  
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Op basis van de door de LCCM gemaakte keuzes heeft het Fries Milieu Overleg (FMO) 
gekozen voor de volgende handhavingsprioriteiten voor het jaar 2000: 
1. handhaving AMvB benzinestations; 
2. handhaving Bouwstoffenbesluit; 
3. ketentoezichtprojecten afval, te beginnen met niet-herbruikbaar bouw- en sloopafval 

en afval in de landbouw. 
 
De provincie kiest anno 2001 voor de opzet van een cyclisch handhavingsproces, met het 
formuleren van stategie en prioriteiten, het integraal handhavingsprogramma en de 
periodieke integrale handhavingsrapportage als centrale onderwerpen. 
 
Het funderend deel van het integraal handhavingsprogramma bevat de strategische 
keuzen en prioriteiten. Daarin staat per beleidsterrein het gewenste handhavingsniveau in 
termen van resultaatverplichtingen. De periodieke integrale handhavingsrapportage wordt 
beschreven hoe het handhavingsprogramma is uitgevoerd, tot welke resultaten dit heeft 
geleid en welke knelpunten men heeft geconstateerd. Het handhavingsprogramma is een 
instrument van kaderstelling door PS, terwijl de handhavingsrapportage voornamelijk een 
controle-instrument is. 
 
Handhavingsniveau 

 
Uitgangspunt van handhaving is de bescherming van het milieu. Nadelige gevolgen van 
een activiteit voor het milieu moeten worden voorkomen. De grootst mogelijke 
bescherming moet geboden worden wanneer deze gevolgen niet kunnen worden 
voorkomen. Daarbij let de handhaver op de mogelijke schade voor de volksgezondheid 
en het milieu. 
De provincie wil de schaarse tijd en middelen voor toezicht en handhaving zo efficiënt en 
effectief mogelijk inzetten. Dit gebeurt op twee manieren: 
 
1. Per bedrijf wordt de frequentie en de stijl van handhaven bepaald (handhaven op 

maat) 
2. Bij elk bedrijf worden prioriteiten gesteld (handhaven op essenties).  
 
Prioriteiten worden gesteld op grond van toezichtsplannen waarin de handhaving per 
bedrijf is uitgewerkt. In een toezichtsplan worden op een systematische manier de 
handhavingsessenties per bedrijf bepaald, waarbij onder meer een risico- en 
nalevingsanalyse wordt uitgevoerd. Verder worden in een toezichtsplan de prestaties van 
een bedrijf gemonitord in een zogenaamde milieuscore. Op grond van dit geheel wordt 
vervolgens het benodigde toezicht per bedrijf bepaald. De milieuscore kan in de toekomst 
dienen om te kunnen vaststellen of een bedrijf voor een vergunning op hoofdzaken in 
aanmerking kan komen. 
De eisen die aan een toezichtsplan worden gesteld zijn opgenomen in de provinciale nota 
‘Handvatten voor handhavers’. 
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4.3.3. Overleg/samenwerking 
 
Bestuursovereenkomst handhavingssamenwerking 

 
De Bestuursovereenkomst handhavingssamenwerking milieuwetgeving (Friesland, 2000) 
vormt de basis voor de samenwerking tussen de handhavingspartners. Deze 
bestuursovereenkomst heeft tot doel het bevorderen van structurele samenwerking op 
handhavingsgebied. 
In 2000 is in een implementatieplan van het FMO vastgesteld hoe de doelstellingen van 
de bestuursovereenkomst moeten worden bereikt. Het FMO is een besluitvormend 
overlegorgaan voor informatie-uitwisseling en afstemming. Het is dus geen orgaan voor 
sturing en handhavingsbeleidbepaling. 
 
De nadruk ligt op een drietal acties uit de overeenkomst. 
 
1. De analyse van de Friese milieusituatie 
 
Deze analyse geeft inzicht in de (industriële) milieuproblematiek en de daaraan 
verbonden handhavingsvraagstukken in Friesland. Deze analyse dient als basis voor een 
gezamenlijk, door alle partners, te formuleren handhavingsbeleid. Er zullen meerjarige 
handhavingsprioriteiten worden gesteld en er zal een monitoringssystematiek worden 
opgezet. 
 
2. Het Servicepunt milieuwethandhaving Friesland 
 
Het Servicepunt heeft een coördinerende en afstemmende taak in het geheel van de 
handhavingssamenwerking. Het Servicepunt handhaving fungeert als kenniscentrum en 
stimuleert de informatie-uitwisseling tussen handhavingspartners. Op 1 januari 2001 is 
het Servicepunt van start gegaan en is het ondergebracht bij de milieuadviesdienst van de 
regio Noord Friesland. Het Servicepunt stelt jaarlijks een werkplan vast, waarin wordt 
aangegeven welke werkzaamheden dat jaar zullen worden verricht. 
 
3. Draaiboek handhaving milieuwetgeving 
 
Het Fries draaiboek handhaving milieuwetgeving bevat een groot aantal afspraken en 
richtlijnen voor de wijze waarop aan toezicht en opsporing vorm wordt gegeven. Verder 
vermeldt het de wijze waarop de bestuursrechtelijke en de strafrechtelijke 
handhavingspartners samenwerken. Het doel van dit draaiboek is om te komen tot een 
uniforme aanpak van overtredingen van milieuwet- en regelgeving door alle betrokken 
partijen. 
 
In 2000 is aandacht gegeven aan de realisatie van de Bestuursovereenkomst 
handhavingssamenwerking in Friesland, gericht op de Waddenzee. Er zal een apart 
Servicepunt voor (het Friese deel van) de Waddenzee gerealiseerd worden, dat 
ondergebracht zal worden bij het Servicepunt milieuwethandhaving Friesland. 
 



 96 

4.3.4. Rapportage 
 
De verantwoording van het gevoerde beleid door een terugblik en een vooruitblik vindt 
jaarlijks plaats door het Milieuprogramma, aangeboden aan PS. Verder wordt jaarlijks 
een wettelijk verslag en programma ‘Uitvoering Wm en andere wet- en regelgeving’ 
(vergunningverlening en -handhaving) aan PS en de inspecteur Milieuhygiëne 
aangeboden. Periodiek vindt een ‘Rapportage uitvoering Wm en ontgrondingswet’ 
(rapportage aandachtssituaties) plaats aan PS. Hierin wordt aandacht besteed aan 
situaties, waarin bij de uitvoering van vergunningverlening en/of het houden van toezicht 
een misstand geconstateerd is. 
 

Milieujaarverslagen, bedrijfsmilieuplannen en veiligheidsrapportages 

 
De provincie heeft de wettelijke taak om jaarlijks de opgestelde milieujaarverslagen en 
voorgangsrapportages te beoordelen van de diverse bedrijven, die onder haar bevoegd 
gezag vallen.  Deze bedrijven zijn verplicht een Mjv in te dienen op basis van het ‘Besluit 
milieujaarverslaglegging’ dan wel op basis van convenanten. In 2000 lag de nadruk bij de 
beoordeling door de overheid op tijdigheid, volledigheid en wijze van verslaglegging. In 
2001 is meer aandacht uitgegaan naar de inhoudelijke beoordeling. 
Er zijn in Friesland 24 bedrijven, waarvoor een BMP in de afspraken met de provincie is 
opgenomen en die dus ook een Mjv moeten indienen op basis van een convenant. 
Zes inrichtingen in de provincie Friesland hebben een veiligheidsrapport ingediend. Dit 
gebeurt op grond van het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO, februari, 2001). 
 
4.3.5. Overige beleidsaspecten 
 
Risicokaart 

 
De risicokaart speelt een rol in de afstemming van de handhavingsactiviteiten tussen de 
diverse betrokkenen. Risicovolle inrichtingen vereisen een andere manier van handhaven 
dan andere inrichtingen. 
De risicokaart is gemaakt in opdracht van de Stuurgroep Openbare veiligheid. Dit is een 
overlegorgaan van alle bij de rampbestrijding betrokken organisaties: politie, GGD, 
brandweer, gemeenten, provincie, waterschappen en Openbaar Ministerie. Voor de 
uitvoering van het project is de projectgroep ‘Partners in Preparatie’ samengesteld die 
bestaat uit de samenwerkende organisaties. 
Het doel is de risico’s in Friesland in kaart te brengen en te bekijken of de bestaande 
afspraken op bestuurlijk dan wel op operationeel niveau moeten worden bijgesteld. 
De provincie Friesland is niet de enige provincie met een risicokaart, maar loopt wel 
voorop in de ontwikkeling en het gebruik ervan. 
 
De risicokaart verzamelt: 
• risicoveroorzakende bedrijven, bedrijven waar met gevaarlijke stoffen wordt 

gewerkt, vliegvelden, etc. Waar staan ze, wat doen ze en wat is de kans op een 
calamiteit? 
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• transportrisico's, vervoer van gevaarlijke stoffen over water, spoor, weg en door 
buisleidingen. Waar, wat en welke mogelijke effecten? 

• risico-ontvangers, stadions, discotheken, ziekenhuizen en andere plaatsen waar veel 
mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn. 

 
De risicokaart is een databank met risicorelevante gegevens waaruit op elk gewenst 
moment de actuele stand van zaken kan worden opgeroepen en gebruikt door de 
operationele diensten (brandweer, GGD en Politie) en het bestuur (gemeenten, provincie 
en waterschappen). Alle diensten werken gelijktijdig met dezelfde informatie, wat de 
onderlinge afstemming gemakkelijker maakt. Zo kunnen de gemeenten, provincie en 
waterschappen zich samen met de hulpdiensten beter voorbereiden op calamiteiten. 
 
Op de risicokaart staan risicoveroorzakende activiteiten en het daarbij horend 
effectgebied. De grootte van het gebied geeft het effect weer van het zwaarste incident 
dat er bij die activiteit kan voorkomen. Incidenten zijn brand, rookwolken, explosies of 
het vrijkomen van giftige stoffen met als gevolg doden, gewonden en/of materiele 
schade. 
De kans dat het incident daadwerkelijk gebeurt is eveneens aangegeven. Verder zijn 
gebouwen waarmee rekening moet worden gehouden bij incidenten op de kaart 
aangegeven (risico-ontvangers). 
 
De gegevens die nu beschikbaar zijn via de risicokaart zijn nog summier. In de toekomst 
wordt de risicokaart uitgebreid tot een algemeen te raadplegen systeem. 
 
Provinciale Milieuverordening 

 
In 2000 heeft integratie plaatsgevonden van de controles op de naleving van de 
Provinciale Milieuverordening (PMV) in de reguliere Wm-controles. De PMV betreft het 
provinciaal beleid en richtlijnen t.a.v. milieu, met name regelingen voor 
afvalverwijdering. 
Het is afgelopen jaren niet gelukt om alle bedrijven, waar de provincie bevoegd gezag is, 
te controleren op hun PMV-verplichtingen. Er is een top25 gemaakt van bedrijven die de 
grootste afvalstromen in de provincie produceren. De aandacht gaat hoofdzakelijk uit 
naar deze bedrijven. 
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4.4. Vergelijkingsanalyse beleid van de drie noordelijke provincies 
 
organisatie 

 

De grootte van het provinciaal apparaat dat zich bezighoudt met de verlening en 
handhaving van milieuvergunningen hangt sterk af van de grootte van de provincie en 
hoeveel bedrijven/inrichtingen deze herbergt. De provincies hebben de afgelopen jaren 
geprobeerd het personeelsbestand dat zich moet bezighouden met milieuvergunningen te 
vergroten. Dit is gebeurd onder invloed van de ongelukken in Enschede en Drachten. 
Drenthe heeft de kleinste organisatie als het gaat om de verlening en handhaving van 
milieuvergunningen. 25 personen hebben de verantwoordelijkheid over 192 inrichtingen. 
Per persoon zijn dit een kleine acht bedrijven (7,7). Groningen heeft de grootste 
organisatie, betrokken bij vergunningverlening en –handhaving. In de provincie 
Groningen is de verhouding personeel/ aantal inrichtingen  3,2 en in Friesland is de ratio 
6,1. 
 

Vergunningverlening 

 
Het huidige vergunningenbeleid van de provincie Drenthe is gericht op zelfregulering, 
meer dan in de andere twee noordelijke provincies. Dit blijkt onder andere uit de 
verlening van het aantal VOH. In Drenthe zijn in 2000 17 VOH verleend, terwijl in 
datzelfde jaar in Groningen en Friesland geen enkel VOH is verleend.  
In de provincie Groningen is echter vòòr 2000 een redelijk aantal VOM (een 
‘compromis-variant’ van de VOH) verleend. Er mag geconcludeerd worden dat ook de 
provincie Groningen langzaam overgaat op een ‘nieuwe’ wijze van vergunningverlening. 
De provincie Friesland moet een inhaalslag maken als het gaat om het verlenen van 
vergunningen-nieuwe-stijl (VOH/VOM).   
 
Met deze zelfregulering wordt beoogd dat de bedrijven de verantwoordelijkheid zelf 
nemen om aan de wet- en regelgeving te voldoen zonder dat milieumaatregelen in detail, 
veelal in de vorm van middelvoorschriften, worden voorgeschreven in de vergunning. De 
vergunning zal zich beperken tot hoofdzaken, met name de milieudoelen. Daarnaast 
beoogt zelfregulering dat bedrijven voortdurend betere milieuprestaties realiseren. Dit 
aspect moet met name tot uiting komen in het bedrijfsinterne milieuzorgsysteem en het 
BMP. 
Door de zelfregulering verschuift de vergunningverlening en de handhaving van 
voorschrijven, controleren en afdwingen naar overleg, het maken van afspraken over de 
milieudoelen en het vastleggen van de milieuprestaties (milieuverslaglegging). In de 
vergunning worden de afspraken vastgelegd en daarmee handhaafbaar en afdwingbaar 
gemaakt. 
 
Vanaf 1997 zijn de provincies gestart met de invoering van een kwaliteitssysteem in de 
Wm-vergunning. De provincie Friesland is hierin verder dan de twee andere provincies. 
Friesland beschikt over een kwaliteitssysteem in werking, terwijl Groningen en Drenthe 
begin 2001 zijn gestart met de implementatie ervan.  
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Handhaving 

 
De algemene trend in de drie noordelijke provincies wat betreft het aantal preventieve en 
repressieve controles is dat dit vanaf 1997 afneemt. De afname van het aantal preventieve 
controles, kan het gevolg zijn van het gebruik van de beleidsvrijheid bij toezicht op maat. 
Verder kan de onderbezetting van personeel een oorzaak van de afname zijn. Daarbij 
worden provincies steeds meer betrokken bij andere bestuurlijke activiteiten, waardoor 
hun beschikbare tijd schaars is.   
 
Er ontstaat bij de drie provincies meer en meer het besef, dat het stellen van goed 
uitvoerbare en handhaafbare regels, gekoppeld aan effectieve controle en toezicht, in het 
belang is van een duurzame ontwikkeling. 
Het bureau Milieuvergunningen en Toezicht is verantwoordelijk voor de 
vergunningverlening en handhaving in de provincie Groningen. In 2000 is het project 
‘Basisdocument Toezicht Milieu’ gestart om de kwaliteit van het toezicht structureel 
meer aandacht te geven. De provincie streeft naar een zo groot mogelijke inzichtelijkheid 
in afspraken (wie ziet op wat toe), handelswijzen (wanneer strafrechtelijke/ 
bestuursrechtelijke sancties) en informatie-uitwisseling (wanneer en hoe uitwisselen van 
informatie) door de verschillende instanties. De naleving  van wettelijke regels en 
voorschriften moet bij voorkeur preventief gebeuren. Regelmatig toezicht en controles 
zullen de naleving van de voorschriften bevorderen. Van belang zijn voorlichting aan 
burgers en bedrijven en een inzichtelijke regelgeving.  
 
De Produktgroep milieubeheer, sectie handhaving is verantwoordelijk voor de 
handhaving in de provincie Drenthe. 
De provincie is in de afgelopen jaren overgegaan op een meer kwalitatieve handhaving. 
Bedrijven worden afhankelijk van de potentiële risico’s en het naleefgedrag van hun 
vergunningen intensiever of minder intensief gecontroleerd.  
In toenemende mate wordt voor de uitvoering van de (handhavings)controles gebruik 
gemaakt van toezichtsplannen of handhavingsprofielen (toezicht op maat). Drenthe loopt 
hierin voorop; bij 67% van de inrichtingen wordt gebruik gemaakt van een toezichtsplan 
of handhavingsprofiel. Groningen volgt met 51% en Friesland blijft beduidend achter met 
het aantal toezichtsplannen/handhavingsprofielen (1%). De inrichtingen waarvoor een 
toezichtsplan of handhavingsprofiel is opgesteld bevinden zich vooral in de IPPC-
categorie ‘Afvalbeheer’. Friesland wil in de toekomst meer gebruik gaan maken van 
toezichtsplannen. In dit plan worden de prestaties van een bedrijf gemonitord in een 
milieuscore. Friesland wil de achterstand in het aantal toezichtsplannen wegwerken. 
 
De provincie Drenthe hanteert een stappenplan handhaving. Uitgaande van een 
overtreding of incident wordt de keuze gemaakt tussen een strafrechtelijke of 
bestuursrechtelijke aanpak. Drenthe heeft gekozen voor het hanteren van een lijst met 
bestuurlijke kernbepalingen. Dat heeft tot doel dat de voor handhaving beschikbare 
capaciteit efficiënter wordt benut en het biedt meer uniformiteit in de handhaving.   
 
De afdeling Milieubeheer is verantwoordelijk voor zowel de vergunningverlening als de 
handhaving in de provincie Friesland. 



 101

Zij streeft naar een bindend en consequent handhavingsbeleid waarin elk geconstateerde 
overtreding van de regels een gepast vervolg zou moeten krijgen. Bij het stellen van 
prioriteiten voor beleid en handhaving staat veiligheid voorop. De provincie volgt net als 
de provincie Drenthe een kwalitatief handhavingsbeleid. Dit is een benadering die is 
toegesneden op een concrete situatie of overtreding. De provincie Friesland heeft, in 
overleg met OM en handhavingspartners, een keuze gemaakt uit een lijst met 
kernbepalingen ter prioritering van de handhaving (Tafel van Zeven). Friesland heeft de 
volgende handhavingsprioriteiten: AMvB benzinestations, Bouwstoffenbesluit en 
afval(bedrijven). 
Friesland geeft per beleidsterrein het gewenste handhavingsniveau in termen van 
resultaatverplichtingen. De provincie wil de schaarse tijd en middelen voor toezicht en 
handhaving zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. 
 
De provincie Friesland heeft een ISO-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem ten aanzien 
van de handhaving. Door middel van het INK-model wordt er gestreefd naar continue 
kwaliteitsverbetering van de ‘bedrijfsvoering’. Groningen en Drenthe hebben in 2000 een 
draaiboek opgesteld voor een kwaliteitssysteem. 
 
Actualisering en gedogen 

 
De actualiteit van de verleende vergunningen is van groot belang. De provincie 
Groningen heeft de afgelopen jaren een sanering uitgevoerd onder verouderde 
vergunningen. Zij heeft een systeem voor periodieke (éénmaal per vijf jaar) actualisatie 
ontwikkeld. Echter door capaciteitstekort kan hieraan niet altijd worden voldaan en 
moeten er prioriteiten worden gesteld 
De provincie Friesland streeft er ook naar éénmaal per vijf jaar de vergunning te 
actualiseren. Echter, aan deze eis kan bij lange na niet voldaan worden, mede door een 
tekort aan personeel. 
De actualisering van milieuvergunningen in Drenthe wordt zoveel mogelijk 
branchegewijs uitgevoerd. Het streven is ook hier om éénmaal per vijf jaar de 
vergunningen door te lichten. In de praktijk blijkt dit een lastige opgave te zijn.  
 
De provincies houden vast aan het uitgangspunt dat gedoogsituaties moeten worden 
vermeden. Dit gedogen tast de geloofwaardigheid van het milieubeleid aan en kan de 
belangen van derden schaden. Het aantal gedoogbeschikkingen is na 1997 weinig 
gestegen. Begin 2002 zijn er in elk van de drie noordelijke provicies 5 à 6 
gedoogbeschikkingen van kracht. 
 
Overleg 

 
Overleg tussen de toezichthoudende en justitiële instanties is nodig om het toezicht 
verder te structureren. In de provincie Groningen vindt dit overleg plaats op provinciaal, 
regionaal en lokaal niveau. De Beleidsgroep handhaving van de provincie Groningen 
heeft een Raamwerk informatie-uitwisseling opgesteld en ingevoerd om het gebruik en 
de beheersbaarheid van de informatie over de handhaving te optimaliseren. 
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De provincie Drenthe is belast met het voorzittersschap van zowel het ambtelijk als het 
bestuurlijk Provinciaal Milieuoverleg. 
De provincie beheert een Servicepunt, dat ervoor zorgt dat de handhavingssamenwerking 
wordt versterkt en dat er een gezamenlijke handhavingsaanpak wordt verkregen. 
De provincie Friesland heeft het FMO. Dit is een besluitvormend overlegorgaan voor 
informatie-uitwisseling en afstemming. Daarnaast is er het Servicepunt handhaving, dat 
fungeert als kenniscentrum en de informatie-uitwisseling tussen handhavingspartners 
stimuleert. De Servicepunten en milieuoverleg-organisaties van de 3 provincies zijn in  
grote mate vergelijkbaar en streven veelal hetzelfde doen na, namelijk een betere 
informatie-uitwisseling tussen handhavingspartners. 
 

Rapportage 

 
 Rapportage 

provincie Mjv BMP VR 

Groningen 35 35 6 
Drenthe 20 19 3 
Friesland 24 24 6 
 
Een BMP is een strategisch plan van een bedrijf voor een periode van vier jaar (met een 
doorkijk naar nog eens vier jaar) waarin de te treffen milieumaatregelen en de te 
realiseren reducties van milieubelasting worden aangegeven. Een Mjv is een rapportage 
over de voortgang van de maatregelen en onderzoeken die in het BMP zijn opgenomen. 
Groningen heeft de meeste bedrijven met een BMP (en dus Mjv). Dit zijn bedrijven die 
vrijwillig, dan wel verplicht, het aspect milieu hebben geïntegreerd in hun 
bedrijfsvoering. Des te meer BMP’s er worden opgesteld, des te meer blijkt er een 
positieve houding ten opzichte van het milieu in de bedrijven.  
Het aantal veiligheidsrapportages zegt iets over het aantal bedrijven dat risicovolle 
activiteiten voor de omgeving onderneemt. Uit tabel blijkt dat Drenthe minder 
inrichtingen bevat, die risicovolle activiteiten ondernemen. 
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4.5. Discussie 
 
Het doel van het onderzoek is het vergelijken van het beleid ten aanzien van de 
verleningen, actualisatie en handhaving van milieuvergunningen. Het bepalen van de 
kwaliteit van vergunningverlening en handhaving is erg lastig te bepalen aan de hand van 
beleidsstukken alleen, omdat deze met name intenties aangeven en geen resultaten.  
Om te bepalen hoe de handhaving in de praktijk verloopt en wat er op de 
inspectiebezoeken aangetroffen wordt, zijn inspectiebrieven noodzakelijk. Het vergt veel 
tijd om deze allemaal door te nemen en boven water te krijgen. 
Een milieuvergunning op zich zegt niets over de werkelijke situatie bij een bedrijf. De 
kwaliteit van handhaving hangt af van de mate van toezicht, de manier van toezicht en de 
manier waarop op een overtreding van de (milieu)regels wordt gereageerd 
(sanctionering). 
 
Voor het bepalen van de kwaliteit van de vergunningverlening is inzicht nodig in de 
gehele doorlopen procedure. In een vergunning wordt melding gedaan van het 
vooroverleg, de ingebrachte bedenkingen, de consequenties daarvan en de voorschriften 
waaronder de vergunning wordt verleend. De voorschriften m.b.t emissies, geluid, afval, 
bodem, energie en externe veiligheid moeten voldoen aan diverse toetsingskaders. Als de 
vergunning rekening houdt met alle milieuaspecten en de voorschriften voldoen aan de in 
deel I genoemde toetsingskaders en milieurechtbeginselen mag worden gesproken over 
een kwalitatief goede milieuvergunning. 
 
De gebruikte methode voor de beschrijving van het overheidsbeleid is een 
literatuuronderzoek. Er wordt door middel van interviews met de bij de 
vergunningverlening en –handhaving betrokken ambtenaren getracht de verschillen in 
gehanteerde vergunningverlening- en handhavingbeleid naar voren te brengen. 
Daarnaast zijn er case-analyses gedaan en is onderzocht hoe het beschreven beleid van de 
diverse provincies terugkomt in de concrete vergunningen.  
Via de verschillende provincies en andere instellingen, waaronder het IPO, heb ik de 
diverse literatuurstukken verkregen. De afhankelijkheid van provincies heeft ervoor 
gezorgd dat niet alle relevante stukken in mijn bezit zijn gekomen en dat het niet altijd 
makkelijk was om de te evalueren vergunningen te verkrijgen.  
Maar, in zijn totaliteit kan er toch een goed beeld worden weergegeven omtrent het beleid 
van verlening en handhaving van vergunningen. 
 
Tabel II.11 bevat de diverse beleidsaspecten waarop de drie noordelijke provincies met 
elkaar vergeleken worden. In de tabel is aangegeven welke aspecten er voor iedere 
provincie behandeld worden. Het beleid ten aanzien van de vergunningverlening en 
handhaving wordt voor iedere provincie behandeld, maar aspecten zoals ‘overleg 
toezichthoudende en justitiële instanties’ (alleen Groningen) en ‘handhavingsprioriteiten’ 
(alleen Friesland) worden niet voor iedere provincie beschreven. Dit betekent echter niet 
dat  de provincies Groningen en Drenthe geen handhavingsprioriteiten hebben. Ik ben ze 
als zodanig niet tegengekomen in de talrijke beleidsstukken. Natuurlijk vindt er in de 
provincies Drenthe en Friesland overleg plaats tussen toezichthouders en justitie. Echter, 
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de provincie Groningen heeft dit uitgebreider behandeld in haar beleidstukken en Drenthe 
en Friesland behandelen dit onderdeel in combinatie met de (handhavings)informatie. 
Friesland loopt voorop als het gaat om de informatieverschaffing aan 
burgers/belanghebbenden van risicovolle activiteiten binnen de eigen provincie. Dit gaat 
aan de hand van een risicokaart (§ 4.3.5.) Andere provincies (en ook gemeenten), 
waaronder Groningen, hebben de intentie om ook een risicokaart op te stellen en te 
gebruiken ten bate van de handhaving.  
 
Hoe het een en ander ten aanzien van milieuvergunningen in de praktijk verloopt hoeft 
niet overeentekomen met hetgeen vermeld in beleidstukken. In de beleidsstukken wordt 
een soort ideaalbeeld geschetst van een zo goed mogelijk lopende vergunningverlening 
en –handhaving. In de praktijk blijkt vaak dat het lastig is om dit ideaalbeeld te 
realiseren. Neem bijvoorbeeld de actualisatie van milieuvergunningen. Elke provincie 
heeft de intentie om eens per vier à vijf jaar de vergunningen door te lichten en te kijken 
of deze nog toereikend zijn. Dit kan men in de praktijk niet of nauwelijks realiseren. Dit 
komt wellicht door een capaciteitsgebrek (personeelstekort) of andere bestuurlijke 
activiteiten, waardoor er andere prioriteiten gesteld worden.  
Hetzelfde geldt voor ‘gedogen’. Gedogen is het niet ‘redelijk’ vinden om op te treden, en 
dus afzien van maatregelen zoals bestuursdwang. Elke provincie vindt dat er gestreefd 
moet worden naar een situatie zonder gedoogsituaties. Dit wordt in de praktijk niet 
gehaald. 
 
In deel I van dit rapport is onder andere de gehele Wm- en Wvo-vergunningenprocedure 
alsmede de handhaving van beide vergunningen aan de orde gekomen. In deel II is de 
keuze gemaakt om het onderzoek alleen te richten op het beleid van de Wm-vergunning. 
Het rapport zou anders te omvangrijk worden en de tijd ontbrak om ook het Wvo-
vergunningenbeleid te behandelen. Wellicht ligt hier de mogelijkheid voor een 
vervolgonderzoek. 
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Deel III: Praktijk-analyses 

 
Onderdeel van dit onderzoek is de evaluatie van één à twee milieuvergunningen per 
provincie. Bekeken wordt welke toetsingskaders gebruikt zijn en op welke wijze hier de 
Wet Milieubeheer (Wm), Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de diverse beginselen uit 
het milieurecht zijn toegepast. De cases zijn geselecteerd aan de hand van drie criteria: 
het moest bedrijf zijn uit de chemische industrie of uit de afvalverwerking en het bedrijf 
moest van (redelijke) omvang zijn. Daarbij moest het bedrijf onder competentie vallen 
van de provincie. De bedrijven zijn uitgezocht in overleg met de begeleiders van dit 
onderzoek en de betrokken provincies. Per provincie worden de cases behandeld: 
 
Groningen 

 
Metalchem | DRS BV 
 
Een (revisie)-vergunning op basis van de Wm en een inzamelingsvergunning voor 

gevaarlijke afvalstoffen op basis van de provinciale milieuverordening (PMV) voor de 

inrichting Metalchem | DRS BV (voortaan genoemd Metalchem) te Zuidbroek. 

  
Data en bijbehorende activiteiten vergunningverleningsproces 
 
Tabel III.1.: Data en activiteiten vergunningverlening Metalchem | DRS BV 
Datum Activiteit Betrokkenen Reden 

04 feb. ’92  
 
22 sept. ’93 / 
03 mei ‘94 

• Vergunning 
ingevolge de Aw 

• Vergunningen in het 
kader van de Wca 

Verleend door het 
ministerie van VROM 

Oprichtingsvergunningen 

Mrt. – sept. 
‘99 

Vooroverleg Metalchem en de 
provincie Groningen 
(Dienst Ruimte en 
Milieu, bureau 
Milieuvergunningen) 

Het komen tot een snellere 
aanvraag van de 
Wm(revisie)-vergunning 

16 sept. ‘99 Indienen aanvraag 
revisievergunning 

Metalchem Zuidbroek, 
provincie Groningen 

Verlengen 
oprichtingsvergunningen  

8 dec. ‘99 Verlening verklaring 
van geen bedenkingen 
(VVGB) 

Minister van VROM 
geeft VVGB af 

Voor bepaalde activiteiten 
van Metalchem moet een 
VVGB worden afgeven 

15 dec. ‘99 – 
11 jan. ‘00 

Ter inzage legging van 
de aanvraag, het 
ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken 

 • Het inbrengen van 
mondelinge en 
schriftelijke bedenkingen  

• Aanleiding tot een 
gedachtenwisseling 

22 feb. ‘00 Besluit inzake de 
revisievergunning Wm 

Provincie Groningen Afgeven definitieve 
vergunning 
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Inleiding 
 
Metalchem is gelegen op het gezoneerd industrieterrein Zuidbroek (gemeente 
Menterwolde). Het is een kleinschalig industrieterrein met een uiteenlopend soort 
bedrijven, zoals metaalbewerkingsbedrijven, op- en overslagbedrijven, een garage, een 
betonmortelcentrale etc.  
Metalchem beschikte over de volgende milieuvergunningen voor het inzamelen, opslaan 
en be-/verwerken van fotografische en kwikhoudende afvalstoffen, (zilver)batterijen, 
specifiek ziekenhuisafval en tandtechnisch laboratoriumafval:  
een oprichtingsvergunning ingevolge de afvalstoffenwet (Aw) van 4 februari 1992 
(verloopdatum 23 maart 2002) en vergunningen in het kader van de Wet chemische 
afvalstoffen (Wca) van 22 september 1993 en 3 mei 1994 (verloopdatum 1 januari 2000). 
Conform overgangsrecht worden Wca- en Aw-vergunningen gelijkgesteld met een 
vergunning ingevolge de Wm.  
 
Voor voortzetting van de activiteiten van Metalchem vanaf 1 januari 2000 moeten 
inzamelvergunningen en een revisievergunning, met een uitbreiding van de capaciteit 
voor verwerking van amalgaamafval, worden aangevraagd. De inzamel- en 
verwerkingsvergunningen voor zilveroxide batterijen en elektronica zijn niet meer 
gewenst. Nieuwe aspecten ten opzichte van de vergunde situatie zijn de inzameling van 
DRS-milieusystemen en de aankondiging van intentie tot uitbreiding van de 
bedrijfsgebouwen. 
 
Aanvraag en procedure 
 
Op 16 september 1999 wordt een nieuwe, de gehele inrichting omvattende Wm-
(revisie)vergunning voor de inrichting aangevraagd. Daarnaast wordt ook een 
inzamelingsvergunning voor gevaarlijke afvalstoffen op grond van art. 4.3.4.9  
(Bijlage V, cat. 2 en 6) van de Provinciale milieuverordening van de provincie Groningen 
(PMV) aangevraagd.  
Het gaat om het inzamelen van resp. Fotografisch Gevaarlijk Afval (FGA) en 
afvalstoffen afkomstig van tandheelkundige instellingen, namelijk kwikhoudend afval en 
DRS-milieusystemen (DRS Dental Milieuboxen en amalgaamafscheider-systemen). 
 
De activiteiten bij Metalchem hebben betrekking op het inzamelen, bewaren en be-/ 
verwerken van fotografisch gevaarlijk afval, kwik- en amalgaamhoudende afvalstoffen 
afkomstig van tandheelkundige instellingen en edelmetaalhoudend afval. 
De inrichting van Metalchem valt onder de volgende categorieën van het Ivb: 28.4: a.5, 
a6, b.1, b.2, c1 en c2.  
Voor de volgende door Metalchem gevraagde activiteiten als bedoeld in bijlage III van 
het Ivb, moet de Minister van VROM een Verklaring Van Geen Bedenkingen afgeven: 
 
- Het be-/verwerken van ontwikkelaar, fixeer en bleekfixeer afkomstig van de 

produktie of toepassing van chemicaliën (categorie 1, onder 7°); 
- Het be-/verwerken van kwikhoudende afvalstoffen (categorie 1, onder 1°). 
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Verder is er sprake van een aantekening als bedoeld in art. 19.4, derde lid, Wm. Dit 
betreft het niet vermelden van vertrouwelijke informatie in de openbare 
vergunningaanvraag. 
 
Het vooroverleg gaat volgens art. 3.21, lid 1, sub b, van de Awb. 
De lijst van wettelijke adviseurs in het vergunningverleningsproces zijn (art. 8.7 Wm) het 
College van B&W van de gemeente Menterwolde, de Regionale inspecteur en andere 
(overheids)adviesorganen. 
De vergunningen zijn aangevraagd voor een periode van 5 jaar. Dit is conform de in het 
MJP-GA II genoemde termijn. De vergunningen worden verleend voor de periode van 5 
jaar tot 1 januari 2005. Een exemplaar van de vergunning zal worden verzonden naar: 
 
- Metalchem | DRS B.V. te Zuidbroek; 
- De directeur van de Dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen; 
- De Regionaal inspecteur van de volksgezondheid voor de milieuhygiëne; 
- Ministerie van LNV, directie LNO-Noord, Groningen; 
- Ministerie van VROM, Directie Afvalstoffen, Den Haag; 
- De colleges van GS van de alle provincie, met uitzondering van de provincie 

Groningen; 
- Het College van B&W van de gemeente Menterwolde te Muntendam; 
- Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering Noordoost Groningen, Delfzijl; 
- De Roever Milieuadvisering, Den Dungen; 
- Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), Woerden; 
- Milieudienst van de gemeente Amsterdam; 
- DCMR Rijnmond, Schiedam; 
- De dienst Zuiveringsbeheer Provincie Groningen 
  
Activiteiten van Metalchem | DRS BV 
 
Metalchem | DRS BV is op de volgende gebieden actief: 
 
1. Afkomstig van fotografische processen 
a) inzamelen, bewaren van FGA (zoals (bleek-) fixeer, ontwikkelaar en filmafval) 
 
Afhankelijk van de hoeveelheden kunnen bewaar- en inzamelverpakkingen voor partijen 
een tien-, honderd-, of een duizendtal kilo afvalvloeistoffen worden geboden. Grotere 
partijen filmafval worden in containers aangeleverd. +/- 94% van het filmafval valt onder 
de cat. ‘bedrijfsafval’. Het zilver op deze ‘belichte films’ is metallisch, terwijl het ‘zilver’ 
op het overige deel van het filmafval, ‘onbelichte film’ als zilverzout aanwezig is. 
 
b) be-/verwerken van (bleek-)fixeer en filmafval 
 
De fixeerstromen worden ontzilverd en voor hergebruik geschikt gemaakt. De 
fixeervloeistof wordt vervolgens hergebruik als procesvloeistof in het 
filmverwerkingsproces. Ontwikkelaar wordt binnen de inrichting niet gemengd met 
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fixeer en wordt opgeslagen in afwachting van verdere verwijdering. Ingezamelde 
mengsels van fixeer en ontwikkelaar worden wel verwerkt. 
Zowel belichte als onbelichte filmafvallen worden met behulp van een nat-chemisch 
procédé ontzilverd. De procesvloeistoffen worden hergebruikt totdat deze niet meer 
effectief te gebruiken zijn. De vloeistoffen worden dan afgevoerd met het oog op verdere 
verwerking. Het kunststof dragermateriaal van de filmnegatieven is in principe 
recyclebaar. 
 
2. Kwikhoudend afval en afval uit de tandheelkunde: 
a) inzamelen, bewaren en be-/verwerken van divers kwikhoudend afval uit 

zorginstellingen (bevat naast kwik: plastic, tandresten, papier e.d.); 
b) inzamelen en bewaren van DRS-milieusystemen: DRS Dental Milieubox, 

amalgaamafscheidersystemen. 
 
DRS BV verricht voor Metalchem | DRS BV een aantal diensten ten behoeve van de 
inzameling van tandheelkundig (gevaarlijk) afval door middel van DRS-milieusystemen. 
De DRS-Dental milieubox is door DRS BV ontwikkeld om te dienen als opslagcontainer 
in de tandheelkundige praktijk. Door de DRS Dental Milieuboxen kunnen diverse 
afvalstromen gescheiden worden ingezameld. Het gaat dan om fixeer, ontwikkelaar, 
loodfolies, filmnegatieven, amalgaamafscheiders, kronen, (on-)zuivere amalgaamresten, 
kwikhoudend afval, KGA en specifiek ziekenhuisafval zoals injectienaalden en andere 
scherpe voorwerpen, plastic en ander licht besmet materiaal. 
De inzameling van de DRS-milieuzorgsystemen is uitbesteed aan KGA-
inzamelbedrijven. In de praktijk zijn er diverse situaties denkbaar waarbij de 
mogelijkheid om zelf de systemen af te halen van belang is. Daarvoor is een 
inzamelingsvergunning noodzakelijk. 
 
c) be-/verwerken van afvalstromen uit de DRS-milieusystemen incl. amalgaam 
 
Op de be-/verwerkingsafdeling vindt sortering en registratie van de afvalstoffen plaats. 
De kwikhoudende materialen worden gezuiverd, waarna het amalgaam ontkwikt kan 
worden. Na reiniging en onderhoud worden de amalgaamafscheiders (kleine 
waterzuiveringsinstallaties in de tandartspraktijk) voor hergebruik aangeboden.  
De stoffen die niet worden verwerkt worden opgeslagen en afgegeven aan een KGA-
inzamelaar of een eindverwerker. De te verwerken stoffen zijn de FGA-stromen en de 
kwik- en amalgaamhoudende afvalstoffen. Alle amalgaam- (en kwik-) houdende afvallen 
worden gescheiden in een direct op te werken fractie (droge, ongebruikte 
amalgaamresten) en een niet direct op te werken fractie (natte resten en amalgaamslib). 
De natte fractie wordt ontsmet, schoongespoeld en ontwaterd. Het “ontkwikken” (het 
terugwinnen van kwik) gebeurt elders, waarna ook het resterende zilver wordt 
teruggewonnen. 
 
3. Edelmetaalhoudend afval: elektrolysezilver, tandtechnisch laboratorium afval, etc: 
a) inzamelen en bewaren; 
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Het gaat om onbrandbare vaste afvalstoffen die zilver, goud, platina of palladium 
bevatten, die geen specifieke gevaarsaspecten voor mens of risico’s voor verspreiding 
naar de compartimenten lucht, water of bodem opleveren. In uitzonderingsgevallen zal 
per geval bekeken worden of specifieke verpakkingseisen nodig zijn. Het treffen van 
extra opslagvoorzieningen ligt niet voor de hand. Het afval bgestaat uit reststoffen van 
behandelingen van edelmetaalhoudende stoffen (bijv. tandtechnisch laboratorium afval), 
stoffen die ontstaan bij recycleprocessen door (fixeer)regeneratieapparatuur bij de 
ontdoener. De aanbieders van dit soort materialen zijn tandartsen, tandtechnische 
laboratoria, ziekenhuizen, drukkerijen en fotografen. Sortering na aanlevering is niet 
nodig. 
 
b) be-/verwerken 
 
Het elektrolysezilver ondergaat geen bewerkingen en wordt met eigen gerecycled zilver 
afgevoerd naar een bedrijf dat voor verdere opwerking zorg draagt. Wel is er de 
verwerking van tandtechnisch laboratoriumafval (slijpsel, vloerveegsel, kronen e.d.). 
Onedele metalen worden in zuur opgelost waarna de edelmetaalfractie overblijft. Deze 
fractie wordt gesmolten en geanalyseerd. De vloeistof wordt afgevoerd als 
laboratoriumafval.  
 
Beleidskaders/toetsingskaders 
 
Geluid: 

Ten aanzien van de maximale geluidsniveaus (kortstondige verhogingen) moet rekening 
gehouden worden met de richtlijnen uit de Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening. 
 
Indirecte lozingen: 

Voor lozingen die plaatsvinden vanuit inrichtingen waarvoor een Wm-vergunning vereist 
is, is sinds 24 maart 1996 de op artikel 8.45 Wm gebaseerde Instructieregeling 
lozingsvoorschriften milieubeheer van kracht. De op artikel 8.45 van de Wm gebaseerde 
Instructieregeling verplicht het bevoegd gezag om voor afvalwaterlozingen in het 
openbaar riool voorschriften in de Wm-vergunning op te nemen. 
 
Ongewone voorvallen: 

Ten aanzien van de ongewone voorvallen is hoofdstuk 17 Wm (“maatregelen in 
bijzondere omstandigheden”) van toepassing. 
 
Afvalstoffen: 

Het bevoegd gezag moet rekening houden met het geldende milieubeleidsplan (art. 8.8, 
tweede lid, onder a, Wm). 
Op landelijk niveau is dit het NMP. In het NMP-3 wordt vermeld dat de beleidslijn van 
het NMP-2 van voorschrijdende planning wordt gecontinueerd en wordt uitgewerkt in het 
tweede Tienjarenprogramma Afval (TJP-Afval) en het Meerjarenplan Gevaarlijk 
Afvalstoffen II (MJP-GA II). In het MJP-GA II is het beleid ten aanzien van gevaarlijke 
afvalstoffen in de periode 1997-2007 vastgelegd. 
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In hoofdstuk 10 van het Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) worden de instrumenten 
genoemd die kunnen worden ingezet om het geformuleerde milieubeleid te realiseren. 
Een daarvan is de vergunningverlening. In hoofdstuk 5 van het PMP wordt het beleid ten 
aanzien van het verwijderen van afvalstoffen beschreven. De aanvraag voor een 
vergunning voor het inzamelen, bewaren c.q. be-/verwerken van gevaarlijk afval wordt 
getoetst aan MJP-GA II. 
In sectorplannen 1 en 3 van het MJP-GA II wordt het specifieke beleid ten aanzien van 
klein gevaarlijk afval resp. specifiek ziekenhuisafval uiteengezet. Ook hetgeen gesteld in 
de algemene hoofdstukken (4 t/m 7) van het MJP-GA II is van belang.  
In sectorplan 2 wordt ingegaan op het specifieke beleid ten aanzien van FGA. 
 
Het edelmetaalhoudend afval wordt in de vergunning beschouwd als niet-gevaarlijke 
afvalstoffen. Daarom hoeft deze activiteit niet worden getoetst aan het MJP-GA II, maar 
wel op het NMP-3 en het TJP-Afval. Aangezien de kleine hoeveelheden waarom het hier 
gaat kan volstaan worden met een marginale toets, waarbij de activiteit moet worden 
beoordeeld als zijnde een klein, maar passend onderdeel in het geheel van de 
aangevraagde activiteiten. 
 
Het specifiek ziekenhuis afval, afkomstig uit tandheelkundige zorginstellingen, moet 
beperkt blijven tot afvalstoffen die afkomstig zijn van tandheelkundige zorginstellingen 
en middels de DRS-milieusystemen worden ingezameld en die behoren tot de volgende 
categorieën van het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen d.d. 8 december 1997 
(BAGA), bijlage 1: 
- 46.5, uitsluitend voor zover het gaat om besmette materialen (zoals handschoenen en 

plastic); 
- 46.6, uitsluitend voor zover het gaat om injectienaalden en andere scherpe 

voorwerpen. 
 
Toetsingskaders ten behoeve van verwijdering van afvalstoffen in Nederland die van 

toepassing zijn op Metalchem: 

 
Voor de toetsing van de voorgenomen activiteiten op hun bijdrage aan de doelmatige 
verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen worden ingevolge het MJP-GA II de aspecten 
continuïteit, effectieve en efficiënte verwijdering, capaciteit en effectief toezicht 
onderscheiden. 
 
1) de continuïteit van de verwijdering moet gewaarborgd zijn 
 
De continuïteit van de inrichting Metalchem is op het moment van vergunningverlening 
gewaarborgd. 
 
2) De afvalstoffen moeten op een effectieve en efficiënte wijze worden verwijderd 
 
De volgende aspecten zijn daarbij van belang: hoogwaardigheid, concurrentie, voldoende 
capaciteit voor definitieve verwijdering en het milieuhygiënisch be-/ verwerken van 
afvalstoffen. 
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FGA: 
In het sectorplan fotografisch gevaarlijk afval van het MJP-GA II is vermeld dat voor 
verwerking van FGA geldt dat metalen en met name zilver moeten worden 
teruggewonnen. De verwerking van metalen moet plaatsvinden conform de 
minimumstandaard. Als een verwerker de reststoffen niet zelf volledig kan bewerken 
conform de minimumstandaard, zal afvoer van de reststoffen plaatsvinden naar een 
andere verwerker die dat wel kan. 
De minimumstandaard is beschreven in de vergunning, evenals een aantal alternatieve 
verwerkingsmogelijkheden. Deze alternatieve mogelijkheden worden in het MJP-GA II 
genoemd. Het blijkt dat die mogelijkheden tenminste even hoogwaardig zijn als de 
minimumstandaard. 
 
Afval afkomstig van tandheelkundige zorginstellingen (kwikhoudend afval en DRS-
milieusystemen): 
In sectorplan 19 ‘Te storten C1-afvalstoffen’ van het MJP-GA II wordt aangegeven dat 
voor de verwerking van de diverse kwikhoudende afvalstoffen verschillende 
verwerkingstechnieken bestaan. Het sorteren van kwikhoudend afval, het ontwateren van 
de natte fractie van kwikhoudend afval, en het ontsmetten, schoonspoelen en ontwateren 
van amalgaamafscheiders bij Metalchem kan gezien worden als een voorbewerking ten 
behoeve van verdere verwerking of hergebruik. De bewerkingen van de kwikhoudende 
afvalstromen zijn gericht op het terugwinnen van kwik, amalgaam en eventueel zilver. 
Deze vorm van bewerken kan beleidsmatig gezien worden als kwalitatieve preventie van 
afvalstoffen. Het verlenen van de vergunning is in het belang van een doelmatige 
verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, mits deze afvalstoffen worden afgevoerd naar 
een vergunninghoudster die deze afvalstoffen volgens de minimumstandaard be-/ 
verwerkt. 
 
Metalchem verzoekt in de aanvraag om een inzamelvergunning voor de DRS-
milieusystemen. In beleidsmatige zin geeft het MJP-GA II (beperkte) ruimte voor een 
dergelijke inzamelvergunning. In het MJP-GA II wordt vermeld dat voor de inzameling 
van specifieke deelstromen van KGA, waarbij door aparte inzameling hoogwaardiger 
verwerking mogelijk is, geen beperking geldt van het aantal inzamelaars. Op het vlak van 
effectieve en efficiënte verwijdering van en een effectief toezicht op de verwijdering van 
afvalstoffen zijn diverse argumenten in de vergunning genoemd op grond waarvan de 
vergunning aan Metalchem van het inzamelen van de DRS-systemen niet ondoelmatig is. 
 
3) Capaciteit 
 
Voldoende capaciteit moet voorhanden zijn om het Nederlandse aanbod aan gevaarlijke 
afvalstoffen te verwijderen. Met betrekking tot de inzameling en de verwerking worden 
de volgende bovengrenzen aan de vergunning verbonden (op jaarbasis). 
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Tabel III.2.: De inzamelings en be-/verwerk-capaciteit in vergunning 
Het inzamelen van: capaciteit  (ton) 
Fotografisch gevaarlijk afval (FGA)  
- (bleek-)fixeer 
- ontwikkelaar en FGA-mengsels (mengsels van 

fixeer en ontwikkelaar 
- vast FGA 

525 
 
470 
800 

Afval afkomstig van tandheelkundige zorginstellingen:  
- kwikhoudende afval divers 
- DRS-milieusystemen 

5 
350 

Edelmetaalhoudend afval:  
- Tandtechnisch lab. Afval 
- Elektrolysezilver 

<1  
10 

 
Het bewaren en vervolgens be-/verwerken van:  
De FGA-stromen: 
- (bleek-)fixeer (incl. FGA-mengsels) 
- filmafval 

 
Circa 1000 m3 
Circa 800 ton 

Afval afkomstig van tandheelkundige zorginstellingen:  
- amalgaam- en kwikhoudend afval Circa 10 ton 
Edelmetaalhoudend afval Circa 10 kg 
 

Het woord ‘circa’ is toegevoegd omdat de verwerkingscapaciteiten afhankelijk zijn van 
de variabele samenstelling van de te be-/verwerken afvalstromen. Deze aanduiding mag 
echter slechts leiden tot niet-substantiële afwijkingen ten opzichte van de desbetreffende 
waarden. 

 
4) effectief toezicht  
 
Voor het bevorderen van een doelmatige verwijdering is vergroting van de 
handhaafbaarheid van wezenlijk belang. Aspecten die van belang zijn, zijn onder andere 
een zorgvuldige bedrijfsvoering en een adequaat administratie- en acceptatiesysteem. 
 
Voor een effectief toezicht is het dus van belang dat een deugdelijk administratie- en 
registratiesysteem en acceptatie- en bemonsteringsprocedures voor gevaarlijke 
afvalstoffen worden gehanteerd. 
In het MJP-GA II is vermeld dat in vergunningen voor het be-/verwerken van gevaarlijke 
afvalstoffen een acceptatieplicht voor Nederlandse afvalstoffen moet worden opgelegd.  
De beschrijving van de acceptatieprocedure moet het volledige traject omvatten van de 
vooraanmelding door de primaire ontdoener tot en met het moment dat de aangeboden 
gevaarlijke afvalstoffen in ontvangst zijn genomen dan wel be-/verwerkt zijn. Tevens 
moet beschreven worden hoe de procedure verloopt indien de afvalstroom niet wordt 
geaccepteerd. De beschrijving van de acceptatieprocedure moet in ieder geval de 
gegevens genoemd in Bijlage 1 van de vergunning bevatten.  
De acceptatieplicht betekent echter geen verwerkingsplicht voor Metalchem. 
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De Regeling Scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen: 
 
Deze regeling houdt voor bedrijven in dat in de Wm-vergunning vast moet worden 
gelegd in hoeverre het niet-gescheiden houden (dus mengen) van bepaalde categorieën 
van afvalstoffen, in afwijkingen van de uitgangspunten van de regeling, is toegestaan. 
Verder moet worden vastgelegd in hoeverre het scheiden van bepaalde afvalstoffen 
achterwege kan blijven. 
 
- FGA: 
Uit de aanvraag van de beschikking blijkt dat (bleek-)fixeer (cat. 2 van de regeling) en 
vast fotografisch (gevaarlijk) afval (cat. 6 van de regeling) niet gescheiden worden 
bewerkt door Metalchem. In voorschrift G.1 van de beschikking wordt toegestaan de 
laatstgenoemde afvalstoffen te mengen ten behoeve van gezamenlijke be-/verwerking. 
Verder worden mengsels van (bleek-) fixeer en ontwikkelaar niet gescheiden bewerkt, 
maar op grond van de Regeling is dit ook niet verplicht. 
 
- Afval afkomstig van tandheelkundige zorginstellingen en edelmetaalhoudend afval: 
Ten aanzien van de overige gevaarlijke afvalstoffen geldt dat geen gevaarlijke stoffen 
worden gemengd of gescheiden in strijd met voornoemde regeling. 
De bewerking van de edelmetalen uit tandtechnisch laboratoriumafval vindt plaats op 
beperkte schaal. Beleidsmatig is deze vorm van bewerken aan te merken als kwalitatieve 
preventie van afvalstoffen, hetgeen bovenaan staat in de voorkeursvolgorde voor de 
verwijdering van afvalstoffen (art. 10.1 Wm). De hoofddoelstelling van het 
afvalstoffenbeleid is, volgens het TJP-Afval, het maximaal bevorderen van preventie en 
hergebruik. 
 
Voorschriften verbonden aan de vergunning 
 
De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die in het bijzonder belast 
zijn met de zorg voor de naleving van de vergunning(voorschrift A.1). Verder moet de 
vergunninghoudster zorg te dragen dat in de inrichting verantwoordelijke personen op de 
hoogte zijn van de inhoud van de vergunning (voorschrift B.2). 
Binnen de inrichting moet een centraal register aanwezig zijn waarin een exemplaar van 
de lopende vergunning(en), de acceptatieprocedure c.q. de administratie, resultaten van 
keuringen, werkinstructies, metingen, controles, plannen e.d. worden bewaard 
(voorschrift A.4).  
 
De inwerking zijnde inrichting mag naar buiten geen hinder veroorzaken ten gevolge van 
(voorschrift B1):  
1) stank en/of stof(-fen) 
2) de verlichting van het terrein van de inrichting. 
 
Vergunninghoudster moet aan personen die (gevaarlijke) afvalstoffen aanbieden 
schriftelijk meedelen welke afvalstoffen door de inrichting geaccepteerd mogen worden 
(voorschrift B3). 
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De vergunninghoudster heeft de plicht de uit Nederland afkomstige gevaarlijke 
afvalstoffen te accepteren, die zij conform de door de provincie goedgekeurde 
acceptatieprocedure, opgenomen in de vergunning als bijlage, en conform de vergunning 
mag accepteren en be-/verwerken. Dit betekent geen verwerkingsplicht voor de 
vergunninghoudster (voorschrift D.1). 
Vergunninghoudster moet zorg dragen voor zodanige voorzieningen dat van de binnen de 
inrichting aanwezige gevaarlijke afvalstoffen representatieve monsters kunnen worden 
genomen (voorschrift D.6). 
 
Opslag van gevaarlijk (afval-)stoffen in emballage 
 
De opslagplaats(en) voor gevaarlijke (afval-)stoffen met een opslagcapaciteit die ten 
minste 10 ton bedraagt, moet(en) voldoen aan CPR 15-2. Bedraagt de opslagcapaciteit 
minder dan 10 ton, dan moet voldaan worden aan CPR 15-1 (Voorschriften E.2 en E.3). 
 
Specifiek ziekenhuisafval moet worden bewaard in speciaal daarvoor bestemde 
emballage. De opslag en handelingen met betrekking tot deze afvalstoffen moeten 
dusdanig verlopen dat er geen gevaar voor besmetting van de omgeving is (voorschrift 
E.6).  
 
Handelingen met (gevaarlijke) afvalstoffen 
 
Afvalstoffen en gevaarlijk (afval-)stoffen moeten tijdens transport en tijdens handelingen 
binnen de inrichting zodanig zijn verpakt, resp. zodanig worden bewaard dat ze niet 
kunnen worden verspreid naar bodem, lucht en/of water(voorschrift F.1). 
 
De laad- en/of losplaats moet voldoen aan het gestelde in CPR 15-2, artikelen 4.1.5 en 
4.1.7. Bodemverontreiniging tijdens vullen en/of aftappen moet worden voorkomen 
(vloeistofdichte vloeren of lekbakken met voldoende opvangcapaciteit) (F.2.1 en F.3). 
 
In afwijking van de voorschriften E.2 en E.3 mag/mogen in de ruimte(n) waar het 
fotografisch afval en tandheelkundige afval wordt be-/verwerkt: 
1. activiteiten plaatsvinden waarbij de aard van de gebrachte afvalstoffen wordt bepaald 

en gevaarlijke afvalstoffen op aard en samenstelling worden gesorteerd (overtap- 
en/of ompakactiviteiten) 

2. Opslag van gevaarlijke afval plaatsvinden in hoeveelheden voor zover die benodigd 
zijn voor het dagelijks werk. Aan het eind van elke werkdag dienen deze stoffen te 
worden opgeslagen in de daarvoor bestemde opslagplaatsen. 

3. In de fabriekshal maximaal 10 ton gevaarlijke afvalstoffen tegelijkertijd aanwezig 
zijn. Deze hoeveelheid is exclusief de in de fabriekshal aanwezige hoeveelheden 
procesvloeistoffen (voorschrift F.4). 

 
Het is toegestaan om bleekfixeer (categorie 2 van de Regeling) en vast fotografisch afval 
(categorie 6 van de Regeling) in afwijking van de Regeling te mengen ten behoeve van 
gezamenlijke be-/verwerking (voorschrift G1). 
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Milieuaspecten 
 

Bodem: 

In de aan de vergunning te verbinden voorschriften worden eisen gesteld met betrekking 
tot een vloeistofdichte vloer op plaatsen waar handelingen en/of activiteiten (incl. op- en 
overslag) met (proces-)vloeistoffen, gevaarlijke (afval-)stoffen en/of chemicaliën 
plaatsvinden. Ten aanzien van de bodembeschermende aspecten bij de 
opslagvoorzieningen van gevaarlijke (afval-) stoffen en vloeibare afvalstoffen wordt 
verwezen naar CPR 15-1 en 2. 
Omdat er de afgelopen jaren geen verontreinigingen zijn aangetroffen, is het verrichten 
van jaarlijkse monsternames voldoende (voorschrift H.1). 
De monsters moeten geanalyseerd worden op de volgende parameters: pH; kwik- en 
zilvergehalte op basis van de meest recente en gangbare analysemethoden conform de 
NEN-normering van het Nederlands Normalisatie Instituut. De resultaten moeten worden 
gerapporteerd aan de directeur van de Dienst Ruimte & Milieu van de provincie 
Groningen (voortaan genoemd ‘directeur’). 
 
Lucht: 

De emissies naar de lucht ten gevolge van de activiteiten van Metalchem zijn emissies 
van SO2, stof en kwik en emissies vanuit de afzuiging van de zuurkast van het 
laboratorium. 
 
De actuele emissie van kwik is minder dan 0,1 mg/m3 (bij een luchtdebiet van 1800 
m3/uur). Aangezien de meetomstandigheden niet voldoende duidelijk waren, wordt de 
NeR-eis als emissiegrenswaarde aan de vergunning verbonden. De emissie-eis van de 
NeR bedraagt 0,20 mg/m3, bij een grensmassastroom van 1,0 gram/uur. 
De emissie van kwik moet door middel van een eenmalige meting te worden vastgelegd, 
waarbij de volgende gegevens ook van belang zijn: 
- het debiet van de ongereinigde massastroom; 
- de representatieve bedrijfssituaties waaronder gemeten wordt; 
- de meetapparatuur en meetwijze; 
- meetplaats, aantal metingen en tijdsduur van meting (voorschriften I.1 en I.2) 
 
Voorafgaand aan de meting wordt een plan van aanpak in overleg met het bevoegd gezag 
opgesteld. De resultaten van de meting moeten worden gerapporteerd aan en overlegd 
met de directeur (voorschrift I.3 en I.4). 
 
De stofemissie uit de ontstoffingsinstallatie van de shredder bedraagt maximaal 5,0 
mg/m3, wat inpandig wordt verspreid. Een ventilator en openstaande deuren zorgen voor 
de afvoer van lucht naar buiten. De NeR-eis, bij een ongereinigde grensmassastroom van 
resp. minder dan c.q. ten minste 0,50 kg/uur, is 50 c.q. 25 mg/m3. Extra voorschriften zijn 
dus niet nodig. Wel zijn enkele beheersverplichtingen met betrekking tot de 
ontstoffingsinstallatie in de voorschriften opgenomen (I.5 en I.6). Er moet jaarlijks of 
zoveer vaker de omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gecontroleerd of de 
installatie en het actief koolfilter nog goed werken. Daarnaast moet worden overlegd hoe 
vaak de ontstoffingsinstallatie zal worden geledigd. 
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De emissie van SO2 bedraagt minder dan 2,0 mg/m3. Dit, herleid op jaarbasis, is in 
absolute zin een kleine emissie en nadere voorschriften worden niet getroffen. 
De emissies vanuit de afzuiging van de zuurkast van het laboratorium zijn zeer beperkt 
van omvang. Extra emissiebeperkende voorzieningen zijn niet voorgeschreven. 
 
Geluid: 

Op 5 januari 1990 is rondom het industrieterrein, waarop Metalchem zich bevindt, een 
geluidszone vastgesteld. De gezamenlijke geluidsbelasting, veroorzaakt door de industrie 
op dit industrieterrein, mag op de zonegrens maximaal 50 dB(A) bedragen. Uit de 
berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting op de zonegrens ten hoogste 31 dB(A). De 
werkzaamheden van Metalchem zorgen niet voor een overschrijding van de 
grenswaarden ter plaatse van de zonegrens.  
 
De maximale geluidsniveaus (kortstondige verhogingen) moet worden getoetst aan de 
richtlijnen uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Er wordt sterk 
aanbevolen dat deze geluidsniveaus niet hoger mogen zijn dan resp. 70, 65 en 60 dB(A) 
in de dag-, avond- en nachtperiode.  
Op 12 dagen per jaar wordt vanuit de buitenopslag een tankwagen geladen en afgevoerd. 
Het laden duurt 2 uur en gebeurt binnen de periode van 07.00 en 19.00.  
Deze situaties wordt beoordeeld als een incidentele bedrijfssituatie. Het blijkt dat bij de 
dichtstbijzijnde woning in de zone ten hoogste piekgeluidsniveaus van 52 dB(A) in de 
dagperiode ontstaan. Deze piekwaardes blijven ruim onder de norm van 70 dB(A).   
De geluidsbelasting van de verkeersbewegingen omtrent Metalchem is verwerkt in de 
geluidsvoorschriften. 
 
Er zijn voor 4 referentiepunten het langetijdgemiddelde beoordelingsniveau voor geluid 
vastgesteld. Deze mogen niet overschreden worden.  
Verder is het beoordelingsniveau op de 4 referentiepunten vastgesteld, dat tijdens 12 
dagen, ten behoeve van het laden van een tankwagen, niet overschreden mag worden. 
Daarnaast is het maximale geluidsniveau, veroorzaakt door geluidspieken afkomstig van 
de inrichting, voor de 4 punten aangegeven (voorschriften J.1, J.2 en J.3). 
 
Afval(preventie): 

Aan de producenten van fotografische artikelen is bij het reduceren van de hoeveelheid 
FGA een belangrijke rol toebedeeld. In hun Intentieverklaring hebben de producenten 
aangegeven dat zij de verplichting op zich nemen om gedurende de periode tussen het 
jaar 1990 en 2000 60% reductie te realiseren op het volume van het 
verwerkingsbadenafval per oppervlakte-eenheid van het lichtgevoelige 
registratiemateriaal in diverse sectoren. Voor Metalchem is het niet noodzakelijk om in 
de voorschriften een inspanningsverplichting hieromtrent op te nemen. 
 

Energie: 

Uit de aanvraag blijkt dat Metalchem de evaluatie van het energieverbruik serieus neemt. 
Hieromtrent worden door Metalchem een aantal maatregelen c.q. handelingen genoemd. 
Daarnaast is het energieverbruik bij de aanschaf van nieuwe apparatuur een factor die 
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mee weegt in de besluitvorming. Gezien de aard van het energieverbruik is er geen 
aanleiding om nadere voorschriften aan de vergunning te verbinden. 
 
Externe veiligheid: 

Er moet een calamiteitenplan voor Metalchem moet worden opgesteld, in samenwerking 
met de plaatselijke brandweer (voorschrift A.3). 
Als ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale 
gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel 
dreigen te ontstaan, moet de drijver van de inrichting de nodige maatregelen treffen en 
het ongeval melden bij de afdeling Milieu van de provincie (hfd. 17 Wm, art. 17.1 en 2). 
 
Indirecte lozingen: 

Volgens de Instructieregeling, gebaseerd op art. 8.45 Wm, moeten voorschriften worden 
opgenomen die de werking van het openbare riool en de daarbij horende apparatuur 
waarborgen. 
De in het openbaar riool te brengen afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit 
- bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard; 
- bedrijfsafvalwater afkomstig van het be-/verwerken van de kwikhoudende 

afvalstromen; 
- hemelwater afkomstig van terrein- en dakoppervlakken. 
 
Het afvalwater mag uitsluitend in het openbaar riool worden gebracht als: 
- de doelmatige werking van het riool en/of de bijbehorende apparatuur niet wordt 

belemmerd; 
- de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar riool 

(voorschriften K.1 en K.2). 
 
Afgifte van afvalstoffen 
 
Vergunninghoudster moet zorg dragen dat ontwikkelaar, fixeer en bleekfixeer afkomstig 
van de produktie of toepassing van fotochemicaliën, en daarnaast kwikhoudende 
afvalstoffen worden be-/verwerkt conform de in het MJP-GA II vastgelegde 
minimumstandaard. Wat dit concreet betekent staat in de voorschriften L.2 en L.3. 
   
In tegenstelling tot hetgeen in de voorschriften L.2 en L.3 is bepaald, mogen de 
genoemde gevaarlijke afvalstoffen worden afgegeven aan een ander bedrijf met een ten 
minste gelijkwaardige techniek, als de directeur Afvalstoffen van VROM (voortaan 
genoemd ‘directeur Afvalstoffen’) en de directeur daarvoor vooraf schriftelijke 
toestemming hebben verleend. Toestemming kan alleen worden gegeven als conform de 
systematiek van paragraaf 6.3.1 van het MJP-GA II is aangetoond dat sprake is van een 
gelijkwaardige, dan wel hoogwaardige bewerking van gevaarlijke afvalstoffen dan de be/ 
verwerking zoals genoemd in de voorschriften L.2 en L.3. 
 
De vergunninghoudster is verplicht het door haar in bewaring genomen specifiek 
ziekenhuisafval, als bedoeld in het BAGA, bijlage 1, categorieën 46.5 en 46.6, af te 
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geven aan ZAVIN B.V. te Dordrecht of aan een KGA-inzamelaar die deze stoffen mag 
inzamelen. 
 
Administratie/rapportage 
 
De vergunninghoudster is verplicht van de gevaarlijke afvalstoffen en daarmee verband 
houdende produktiestromen een administratie te voeren overeenkomstig de 
randvoorwaarden in de bij de vergunning gevoegde bijlage 3 (voorschrift M.1). 
Ze moet beschikken over een goedgekeurde opzet en wijze van uitvoering van de 
administratie. Daarbij moet zij jaarlijks een rapportage opstellen waarin de gegevens van 
de goedgekeurde administratie zijn verwerkt. In de rapportage staat ten minste de 
volgende informatie: 
- de hoeveelheid afvalstoffen die in elke bewerkingsinstallatie is verwerkt; 
- de hoeveelheid en aard van de geproduceerde reststromen, alsmede de wijze waarop 

deze is verwijderd; 
- de maatregelen die zijn genomen of genomen zullen worden om de reststromen op 

een zo effectief mogelijke wijze te (laten) be-/verwerken; 
- Een vergelijking van het voorgaande met voorgaande jaar (voorschrift N.1). 
 
Als de vergunninghoudster tijdelijk of definitief niet kan voldoen aan de acceptatieplicht, 
moet zijn dit schriftelijk te kennen geven aan de directeur onder vermelding van: 
- de oorzaak van de stagnatie; 
- de tijdsduur van de stagnatie; 
- welke maatregelen er getroffen zijn/worden met betrekking tot vervanging van de 

bewaar- c.q. be-/verwerkingfaciliteiten en het infomeren van klanten (voorschrift 
P.1). 

 
Conclusies 
 
De vergunningen zijn aangevraagd voor een periode van 5 jaar. Dit is conform de in het 
MJP-GA II genoemde termijn. De vergunningen worden verleend voor de periode van 5 
jaar tot 1 januari 2005. 
 
Uit de aanvraag blijkt dat Metalchem het milieu serieus neemt. Dit blijkt uit de 
Intentieverklaring afval(preventie) en het noemen van handelingen en maatregelen om 
het energiegebruik te reduceren. 
 
De provincie heeft bepaald dat het in het belang is van een doelmatige verwijdering van 
afvalstoffen de vergunningen te verlenen voor het inzamelen, bewaren en be-/ verwerken 
van fotografisch gevaarlijk afval, kwik- en amalgaamhoudende afvalstoffen afkomstig 
van tandheelkundige instellingen en edelmetaalhoudende afval.  
Aan de vergunning zijn, naast aanvullende voorschriften, ook procedures met betrekking 
tot de acceptatie van afvalstoffen en de administratie toegevoegd. De administratie moet 
zodanig van opzet zijn dat alle bewegingen van de goederen binnen het bedrijf kunnen 
worden vastgelegd.  
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De vergunning op grond van de Wm voor Metalchem wordt niet eerder verleend dan 
nadat de Minister van VROM heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft.  
De Minister heeft verklaard geen bedenkingen te hebben tegen de, door GS te verlenen, 
vergunning met betrekking tot bovengenoemde activiteiten.  
 
De bescherming van het milieu heeft, naast het voorkomen van gevaar, schade of hinder, 
mede betrekking op de verbetering van het milieu, de zorg voor de doelmatige 
verwijdering van afvalstoffen, de zorg voor een zuinig verbruik van energie en 
grondstoffen alsmede de zorg voor de beperking van de nadelige gevolgen voor het 
milieu van het verkeer van personen en/of goederen van en naar de inrichting. Samen met 
onderwerpen zoals de milieuverslaglegging en financiële zekerheidsstellingen vormen 
afval, preventie, energie en verkeer en vervoer onderdeel van de verruimde reikwijdte 
van de Wm. Deze aspecten zijn behandeld in de verleende vergunningen voor 
Metalchem. 
 
Er kan worden geconstateerd dat met betrekking tot de milieueffecten van de activiteiten 
de inzamelactiviteit een positief effect op het milieu heeft. Door een gescheiden 
inzameling kunnen de diverse soorten afval optimaal worden hergebruikt. De 
beschermende maatregelen op de bedrijfslocatie bieden een hoge mate van zekerheid dat 
het milieu niet onevenredig belast wordt. 
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DSM Resins International B.V. 
 
Veranderingsvergunningen Wet milieubeheer DSM Resins International BV te 

Schoonebeek 
 
Data en bijbehorende activiteiten vergunningverleningsproces 
 
Tabel III.3.:  Data en activiteiten vergunningverlening DSM Resins International BV 
Datum Activiteit Betrokkenen Reden 

25-02-‘92 Afgeven hinderwet/Wm-
vergunning  

 Oprichtingsvergunning 

22 mei ‘97 Indienen aanvraag 
veranderingsvergunning 

DSM Resins 
International BV 

Het uitbreiden van de 
produktiecapaciteit van de 
fabriek Schoonebeek 2 
(Snb2) 

Vanaf  
18 sept. ’97  

Ter inzage legging van de 
aanvraag, het 
ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken 

 Het geven van de 
mogelijkheid tot het 
inbrengen bedenkingen 

18 nov. ‘97 Besluit inzake de 
veranderingsvergunning 
Wm 

Provincie Drenthe Afgeven definitieve 
veranderingsvergunning 

29 juni ‘00 Indienen aanvraag 
veranderingsvergunning 

DSM Resins 
International BV 

Het uitbreiden van de 
produktiecapaciteit van de 
fabriek Schoonebeek 3 
(Snb3) 

Vanaf  
20 juli ’00  

Ter inzage legging van de 
aanvraag, het 
ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken 

 Het geven van de 
mogelijkheid tot het 
inbrengen bedenkingen 

01 aug. ‘00 Provincie ontvangt advies 
van Inspectie 
Milieuhygiëne Groningen 

Provincie Drenthe, 
Inspectie 
Milieuhygiëne 
Groningen 

Advies naar aanleiding 
van de 
vergunningsaanvraag 

29 aug. ‘00 Besluit inzake de 
veranderingsvergunning 
Wm 

Provincie Drenthe Afgeven definitieve 
veranderingsvergunning 

 

Het bedrijf 
 
DSM Resins valt onder de bedrijfstak Chemische industrie. Het bedrijf is onderdeel van 
het DSM-concern dat haar hoofdvestiging heeft in Geleen. Hoewel de locatie 
Schoonebeek (Snb) als één inrichting wordt beschouwd, is de locatie organisatorisch 
opgedeeld in drie produktiebedrijven. De verschillende bedrijven worden aangeduid met 
Snb-1, Snb-2 en Snb-3. Alle bedrijven produceren harsen. 
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Snb-1 en Snb-3 vallen onder de Business Unit Coating Resins. Zij produceren 
polyesterharsen voor poederlakken. Snb-1 is al een aantal jaren niet meer in bedrijf. De 
opstallen zijn begin 2002 gesloopt.  
Snb-2 valt onder de Business Unit Composite Resins. Hier worden onverzadigde 
polyesterharsen en weekmakers geproduceerd.  
DSM Resins International BV maakt dus vloeibare polyesterharsen, weekmakers en 
poedercoating (polyester).  
 
Polyesterharsen zijn tweecomponenten produkten die veelal in combinatie met glasvezel 
worden toegepast voor het maken van vormstukken, het aanbrengen van bekledingen en 
het uitvoeren van reparaties. 
In combinatie met glasvezel wordt polyester gebruikt voor het repareren van boten, tanks, 
pijpen, silo’s, carrosserie onderdelen, kunstwerken, etc. 
Weekmakers zijn stoffen die aan bepaalde polymeren worden toegevoegd om hun 
plastische en elastische kenmerken te wijzigen 
 
De aanvragen 
 
De aanvraag van 1997 betreft in hoofdzaak het uitbreiden van de produktiecapaciteit van 
de fabriek Schoonebeek 2. De bestaande fabriek zal hiervoor gedeeltelijk worden 
aangepast en uitgebreid.  
 
De aanvraag van 2000 betreft in hoofdzaak het uitbreiden van de produktiecapaciteit van 
de fabriek Schoonebeek 3 (Snb3). Deze uitbreiding wordt gerealiseerd door het 
vervangen van een bestaande reactor met een inhoud van 8 m3 door een reactor met een 
inhoud van 36 m3. Vanwege de capaciteitsuitbreiding wordt de bestaande 
grondstoffenopslag voor neopentyl-glycol vergroot met 200 m3 en voor tereftaalzuur met 
300 m3. Verder worden twee oude 1-tons-stoomketels en een stoomvormer vervangen 
door één nieuwe 10-tonsstoomketel. 
 
Bevoegd gezag en (afstemmings)procedure 
 
De inrichting is vergunningplichtig op grond van categorie 4.1 van het Ivb milieubeheer. 
GS van Drenthe zijn het bevoegd gezag op grond van categorie 4.3, onder a, punt 13, van 
het Ivb. 
 
Voor het veranderen van de inrichting is op grond van art. 8.1, eerste lid, sub b, van de 
Wm en het Ivb milieubeheer een vergunning vereist. 
Na overleg heeft het Zuiveringsschap aangegeven dat kan worden volstaan met een 
melding in het kader van de Wvo. Er hoeft dus geen gecoördineerde procedure te worden 
gevolgd in het geval van de uitbreiding van Schoonebeek 2 (Snb 2). 
 
Het bedrijfsafvalwater bestaat uit was-, schrob- en hemelwater. Dit afvalwater wordt 
geloosd op het openbare riool en afgevoerd naar de RWZI in Emmen. Deze lozing valt 
onder de Wvo. 
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Door de uitbreiding van de produktiecapaciteit zal de hoeveelheid en samenstelling van 
het bedrijfsafvalwater naar verwachting niet veranderen. Het is daarom niet nodig een 
nieuwe Wvo-vergunning aan te vragen. Daarmee vervalt ook de verplichting om een 
gecoördineerde procedure te volgen in het geval van Schoonebeek 3 (Snb3) 
 
De locatie waar de inrichting is gevestigd, heeft op grond van het lopende 
bestemmingsplan de Vierslagen van de voormalige gemeente Schoonebeek (nu gemeente 
Emmen) de bestemming industrieterrein. De aanvraag van een bouwvergunning voor de 
aanpassingen van de locatie is destijds ingediend bij het College van B&W Emmen.  
 
Beleidskader / toetsingskader 
 
• Controle op of berekening van (piek)geluidsniveaus moeten plaatsvinden 

overeenkomstig de ‘handleiding meten en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01’. 
Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding 
plaatsvinden. 

 
Voor capaciteitsuitbreiding Snb2: 
• Voor de emissie van NOx is het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer 

(BEES A) van toepassing. 
 
Voor capaciteitsuitbreiding Snb3: 
• Op de nieuwe stoomketel is het BEES A van toepassing. 
• De opslag van grondstoffen wordt uitgebreid. De nieuw te bouwen tankparken zullen 

moeten voldoen aan CPR 9-2. Verder is hoofdstuk 17 van de Wm van toepassing op 
afvalstoffen. 

• De nieuw te plaatsen stoomketel wordt gekeurd door de Dienst van het Stoomwezen. 
 
Milieuaspecten 
 
De aanvraag is, met inachtneming van artikel 8.8 Wm, getoetst aan het belang van de 
bescherming van het milieu. De aspecten lucht, afvalstoffen, veiligheid en geluid worden 
behandeld. 
 
Lucht: 

 
Snb2: 
De nieuw te bouwen installatie wordt aangesloten op de bestaande afgasverbrander 
(incinerator) van bedrijf 2. In voorschrift 3.5 zijn eisen gesteld ten aanzien van de 
emissies van de incinerator. 
 
Snb3: 
Het nieuwe reactorvat wordt aangesloten op de bestaande installatie van Snb3. Door de 
toename van de produktiecapaciteit zullen de hoeveelheden proceswater en afgassen 
toenemen. Deze stoffen worden in de incinerator op Snb3 verbrand. In de lopende 
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vergunning (’92) zijn al concentratie-eisen gesteld aan de emissies van deze incinerator. 
Deze eisen veranderen niet door deze uitbreiding/wijziging van de inrichting. 
Er zijn geen nieuwe emissie-eisen in deze vergunning opgenomen. Wel is in de 
voorschriften een meetverplichting opgenomen naar de emissies van de incinerator. 
 
Afvalstoffen: 

Door de uitbreidingen van de produktiecapaciteit zal de aard van de binnen de inrichting 
vrijkomende afvalstoffen niet veranderen. De hoeveelheid afval zal wel toenemen. Voor 
het deel van het afval, dat niet in de incinerator wordt verbrand, worden geen nadere 
eisen gesteld aangezien de aanvrager van de vergunning al zoveel mogelijk preventie en 
hergebruik van afvalstoffen nastreeft. 
 

Veiligheid: 

 

Snb 2 en 3: 
In de vergunningen zijn voorschriften opgenomen die eisen dat regelmatig de installaties 
en de processen worden geïnspecteerd en dat, waar nodig, mankementen of onveilige 
situaties zo snel mogelijk ongedaan moeten worden geraakt. 
 
Verkeer: 

 
Uitbreiding van de produktiecapaciteit leidt onvermijdelijk tot een toename van het aantal 
verkeersbewegingen. In de praktijk wordt, uit kostenoogpunt, vrijwel altijd met volle 
tankwagens gereden of wordt combinatievervoer toegepast. Nadere maatregelen worden 
niet voorgeschreven.  
 
(Relevante) voorschriften 
 
Snb2: 
Algemeen: 
 
Ter signalering van abnormale bedrijfssituaties moeten bedrijfsinspecties worden 
uitgevoerd; mankementen en/of onveilige situaties, die onder meer blijken uit deze 
bedrijfsinspecties, moeten zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt (voorschrift 1.2). 
Er moet een milieulogboek worden bijgehouden waarin alle milieurelevante handelingen 
worden vermeld (voorschrift 1.6): 
- resultaten van de in de vergunning voorgeschreven onderzoeken, keuringen, metingen 

en registraties; 
- alle van belang zijnde gegevens van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op 

het milieu. 
 
Emissies: 
 
Ter signalering van lekkages moet regelmatig, maar ten minste eenmaal per dag, een 
inspectie worden uitgevoerd van het proceswater- en afgassysteem (voorschrift 3.2) 



 124

Eenmaal per jaar of zo vaak als GS nodig achten moeten de emissies van de incinerator 
van fabriek Schoonebeek 2 worden gemeten. De te meten stoffen moeten in overleg met 
het hoofd van de produktgroep Milieubeheer worden vastgesteld (voorschrift 3.3). 
 
De incinerator van locatie Schoonebeek 2 mag niet meer emitteren dan: 
 
Tabel III.4.: Norm voor incinerator 2 
Component Norm incinerator bedrijf 2 

Koolwaterstoffen  20 mg/Nm3 
Stof 20 mg/Nm3 
Koolmonoxide 100 mg/Nm3 
 

Nm3 is een m3 bij 273K en 101,3 kPa en de grenswaarden gelden bij 11% zuurstof 
Geluid: 
 
Het equivalente geluidsniveau ter plaatse van de dichtstbijzijnde woonbebouwing, 
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige onderdelen en voertuigen mag niet meer 
bedragen dan: 
 
- 50 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode) 
- 45 dB (A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode) 
- 40 dB (A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode) met uitzondering van meetpunt 3 

(voorschriften 4.1 en 4.2: 42dB (A) met piekniveau (Lmax) van 60 dB (A) ) 
 
De totale toelaatbare bronsterkte (Lw) van de koeltoreninstallatie mag maximaal 88 dB 
(A) bedragen en moet zodanig geplaatst worden dat er een maximale afscherming ten 
opzichte van de omliggende bebouwing ontstaat (voorschrift 4.5) 
 
Snb3: 
Emissies: 
 
Eenmaal per jaar of zo vaak als GS nodig achten moet de emissie van de incineratoren 
van fabriek Schoonebeek 3 worden gemeten. De te meten stoffen moeten in overleg met 
het hoofd van de produktgroep Milieubeheer worden vastgesteld (voorschrift 3.2). 
 
Hoofdstuk 17 Wm “Maatregelen in bijzondere omstandigheden” 
 
Als ten gevolge van ongewone voorvallen (calamiteiten en afwijkingen van de normale 
gang van zaken in de inrichting) nadelige effecten voor het milieu zijn ontstaan dan wel 
dreigen te ontstaan, moet de houder van de inrichting de nodige maatregelen treffen en 
het ongeval melden bij de afdeling Milieu van de provincie (hoofdstuk 17 Wm, art. 17.1 
en 2) 
Hoofdstuk 4 Wet Bodemsanering “Algemene bepalingen in geval van verontreiniging 
van de bodem” 
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Als ten gevolge van een ongewoon voorval een geval van ernstige verontreiniging 
ontstaat of de bodem ernstig is of dreigt te worden aangetast, nemen GS de naar hun 
oordeel noodzakelijke maatregelen. 
Ten aanzien van degene, die de handeling verricht waaruit verontreiniging voortkomt, 
kan GS besluiten degene een bevel te geven die handeling te staken (indien er niet 
voldaan wordt aan de door hun te stellen eisen).  
 
Toekomstige ontwikkelingen op gebied van algehele revisievergunning 
 
Het vooroverleg voor een algehele revisievergunning was ten tijde van de verlening van 
de laatste veranderingsvergunning reeds gestart. Er is nog geen nieuwe vergunning 
verleend, want: 
 
De laatste revisievergunning van DSM dateert uit 1992. Sindsdien zijn er een tiental 
meldingen door het bedrijf gedaan en heeft de provincie Drenthe twee 
veranderingsvergunningen verleend. Hoewel deze situatie vanzelfsprekend niet meer 
bijzonder overzichtelijk is, "dekken" deze vergunningen en meldingen nog altijd de 
activiteiten die binnen de inrichting plaatsvinden. Er is derhalve geen juridische noodzaak 
om een nieuwe procedure voor een revisievergunning te starten.  
In overleg met het bedrijf zijn we echter tot de conclusie gekomen dat het voor beide 
partijen voordelen heeft wanneer er toch een revisievergunning zou worden verleend. 
Daarom is in 2000 het vooroverleg gestart om tot een nieuwe vergunningaanvraag te 
komen. Dit vooroverleg heeft in de afgelopen twee jaar verschillende keren langdurig stil 
gelegen. Er bestaat immers geen juridische noodzaak een nieuwe vergunning aan te 
vragen. Een gevolg daarvan was dat, wanneer zich nieuwe ontwikkelingen voordeden, 
deze eerst werden afgehandeld. Zo kreeg het bedrijf in 2000 onverwacht 
investeringstoestemming voor een uitbreiding van de produktiecapaciteit. Alvorens deze 
uitbreiding kon worden gerealiseerd moest eerst een veranderingsvergunning worden 
aangevraagd. Deze procedure had vanzelfsprekend prioriteit boven de revisievergunning 
en zorgde voor een vertraging van bijna een half jaar. Een neveneffect van deze 
uitbreiding was bovendien dat het bedrijf nu onder het Besluit Risico's Zware Ongevallen 
(BRZO) viel. Het bedrijf was daardoor verplicht een preventiebeleid zware ongevallen 
(PBZO) te formuleren en een veiligheidsbeheersysteem (VBS) op te zetten. Het maken 
van het PBZO en het VBS duurde bijna een jaar. In deze periode lag het vooroverleg 
wederom stil.  
 
Pas begin 2002 is het vooroverleg opnieuw leven ingeblazen. De meest recente 
conceptaanvraag is met het bedrijf en haar adviseur besproken. Ook is toen een nieuwe 
planning gemaakt. Het is de bedoeling om de definitieve aanvraag uiterlijk in het derde 
kwartaal van dit jaar in te dienen. Mocht het lukken om de aanvraag in juli in te dienen, 
dan streeft de provincie ernaar de vergunning nog dit jaar te verlenen. Anders wordt dat 
in het begin van 2003 (Dhr. M. Clarenbeek, vergunningverlener DSM Resins 
International BV, provincie Drenthe, 2002).  
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Conclusies 
 
Bij de aangevraagde uitbreiding is geen sprake van een nieuw produktieproces, en wordt 
slechts een beperkt aantal nieuwe installaties gerealiseerd. Hierbij is feitelijk evenmin 
sprake van de introductie van nieuwe emissiebronnen. Daarom zijn er Wm-
veranderingsvergunningen en geen Wm-revisievergunningen aangevraagd. 
 
Er hoeft geen gecoördineerde (Wm/Wvo)-procedure te worden gevolgd in het geval van 
de uitbreiding van Schoonebeek 2 en 3. 
 
Stinkende en geuroverlast veroorzakende afgassen worden geleid naar een 
verbrandingsinstallatie van het bedrijf (incinerator). D.w.z als "zuurstof" toegevoegd aan 
ketels of andere branders. In feite is dit een oplossing om lastige geur veroorzakende 
luchtstromen te behandelen zonder extra systemen of installaties te gebruiken of extra 
energieverbruik te veroorzaken. 
 
De incinerator bij Schoonebeek 2 wordt met de capaciteitsuitbreiding beter benut. Hierin 
worden procesafgassen verbrand, maar ook afvalstromen. Daarbij is deze incinerator 
uitgerust met een zogenaamde Low-NOx brander, waardoor de uitstoot van NOx beperkt 
wordt. 
In (nood)situaties (zoals onderhoudswerkzaamheden) op Schoonebeek 2 waarin de 
procesafgassen niet door de incinerator worden geleid, worden afgassen niet zonder meer 
geëmitteerd. Een stoomketelinstallatie en een koolfilterinstallatie fungeren dan als back-
up. Op deze wijze wordt een minimale emissie onder alle andere omstandigheden 
gewaarborgd. 
 
In het geval van de uitbreiding van Schoonebeek 3 moet in het kader van het BRZO 
gekeken worden naar de totale hoeveelheden stoffen die in de gehele inrichting aanwezig 
zijn, in zowel nieuwe als bestaande installaties.  
De Inspectie Milieuhygiëne heeft opgemerkt dat beoordeeld had moeten worden of de 
gehele inrichting van DSM Resins onder het BRZO valt. Dit is niet gebeurd. Voordat de 
veranderingsvergunnings-procedure begon, is afgesproken dat een dergelijke beoordeling 
plaats zou vinden in het kader van de revisievergunning voor de gehele inrichting. Deze 
veranderingsvergunning is dus verleend zonder dat de beoordeling in het kader van het 
BRZO is afgerond. De revisievergunning laat nog op zich wachten. 
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Friesland 

 
Rendac Bergum B.V. 

 
Een vergunning op basis van de Wm, voor het veranderen van de inrichting of het 

veranderen van de werking daarvan,  voor de inrichting Rendac Bergum B.V. te 

Burgum 
 
Inleiding 
 
Jaarlijks worden in ons land miljoenen runderen, varkens, kippen en andere dieren 
geslacht. Van het gewicht van elk geslacht dier is ruim een kwart, de zogenaamde 
slachtbijprodukten, niet geschikt voor menselijke consumptie. Daarnaast gaan er in de 
veehouderijen dagelijks dieren dood. Deze kadavers vormen samen met de 
slachtbijprodukten het dierlijk restmateriaal. 
Rendac Bergum B.V. (voortaan Rendac genoemd) verzamelt slachtafval en andere 
reststoffen van dierlijke herkomst, zoals kadavers en (flotatie)slibben en verwerkt deze 
tot grondstoffen voor diervoeders en organische meststoffen. 
 
Rendac onderscheidt verschillende verwerkingslijnen: 
- slachtbijprodukten en kadavers worden verwerkt tot vleesmeel en veevoerdervet; 
- pluimvee-slachtbijprodukten worden verwerkt tot pluimveemeel en pluimveevet; 
- bloed wordt verwerkt tot bloedmeel; 
- veren worden verwerkt tot verenmeel; 
- varkenshaar wordt verwerkt tot haarmeel; 
- SRM wordt voorbewerkt en ter vernietiging afgevoerd naar een 

verbrandingsinstallatie; 
- Van vethoudend afvalwater (Restex-materiaal) wordt vet afgescheiden. 
 
Vleesmeel en veevoedervet worden voornamelijk toegepast in varkens- en 
pluimveevoerders. Pluimveemeel en pluimveevet vinden hun bestemming in de 
petfoodsector. Het zijn gewaardeerde grondstoffen voor honden- en kattenvoer. Bloed- en 
veermeel bevatten een zeer hoog eiwitgehalte en wordt in diverse diervoeders gebruikt. 
Varkenshaarmeel wordt onder meer toegepast als grondstof voor organische meststoffen. 
Rendac levert het gereinigde vet van Restex-materiaal af als technisch vet aan de 
chemische industrie. 
 
De vergunde verwerkingscapaciteiten per jaar zijn voor kadavers, slachtafval en 
beenderen 427.500 ton, bloed 83.200 ton, veren 61,000 ton en haren 20.000 ton per jaar 
(dit op basis van de veranderingsvergunning juni/juli ’99).  
Daarnaast is er vergunning verleend voor het verwerken van plantaardige en dierlijke 
oliën en vetten en vethoudend afvalwater met een capaciteit van 40.000 ton per jaar (op 
basis van de veranderingsvergunning 09 nov. 2001). Deze verwerking vindt plaats in een 
dochteronderneming van Rendac (Restex). 
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De inrichting bestaat uit een aantal fabrieken met bijbehorende faciliteiten. De fabrieken 
betreffen: 
1. een fabriek voor het verwerken van bloed, veren en haar; 
2. een fabriek voor het verwerken van gespecificeerd hoog-risico-materiaal (SRM); 
3. een fabriek voor destructie van kadavers, afvallen en beenderen. 
In de fabriek voor SRM worden in een apart gedeelte dierlijke/plantaardige oliën en 
vetten en vethoudend afvalwater verwerkt (Restex). De faciliteiten bestaan onder meer uit 
een ketelhuis, luchtbehandelingsinstallaties en een afvalwaterzuivering (AWZI). 
Rendac beschikt voor de uitvoering van haar werkzaamheden naast een Wm-vergunning, 
eveneens over vergunningen ingevolge de Wvo, de Grondwaterwet, de Afvalstoffenwet 
en de Destructiewet. 
 
Relevante data, activiteiten en Wm-vergunningensituatie(s) bij Rendac 
 
Tabel III.5.: Data en activiteiten vergunningverlening Rendac Bergum BV 
Datum en Activiteit Betrokkenen Toelichting 

Indienen aanvraag 
revisievergunning  
(13 dec. ’94) 

NTF Beheer B.V. 
Bergum 
(vroegere naam) 

- De gehele inrichting omvattende 
vergunning voor het verwerken 
van slachtafval en andere 
reststoffen van dierlijke herkomst 
met bijbehorende activiteiten; 

- De gehele inrichting omvattende 
vergunning voor het verwerken 
van max. 15.000 ton/jaar van 
dierlijke/ plantaardige oliën en 
vetten en vethoudend afvalwater 
met bijbehorende activiteiten. 

Besluit inzake de 
veranderingsvergunning Wm   
(20 dec. ’95) 

Provincie Friesland Afgeven definitieve 
revisievergunning 

Indienen aanvraag 
veranderingsvergunning  
(19 jan. ’98) 

Rendac De verandering bestaat uit:  
(zie onderstaande tekst) 
 

Besluit inzake de 
veranderingsvergunning Wm  
(24 juni ’98) 

Provincie Friesland Afgeven definitieve 
veranderingsvergunning 

Indienen aanvraag 
veranderingsvergunning   
(09 sept. ’98) 

Rendac, provincie 
Friesland 

De verandering bestaat uit: 
(zie onderstaande tekst) 

Besluit inzake de 
veranderingsvergunning Wm 
(19 oktober 1999) 

Provincie Friesland  Afgeven definitieve 
veranderingsvergunning 
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Vervolg tabel III.5: 

Indienen aanvraag 
veranderingsvergunning  
(23 nov. ’99) 

Rendac, Provincie 
Friesland 

De verandering bestaat uit: 
- De uitbreiding en wijziging van 

de verwerkingscapaciteit van 
Restex Bergum B.V. Het betreft 
een uitbreiding van 25.000 ton 
putvetten, zodat in totaal 40.000 
ton putvetten per jaar verwerkt 
kunnen worden; 

- Een zekere flexibiliteit in de 
keuze van de hoeveelheid te 
verwerken grondstoffen 

Besluit inzake de 
veranderingsvergunning 
Wm (09 nov. 2001) 

Provincie Friesland Afgeven definitieve 
veranderingsvergunning 

 
De veranderingen die de inrichting heeft ondergaan en waarvoor op 19 januari ’98 een 
veranderingsvergunnning is aangevraagd zijn: 
- Het verwerken van Specifiek Risico Materiaal (SRM) met een max. capaciteit van 

50.000 ton/jaar in de haarfabriek; 
- Het verminderen van de verwerkingscapaciteit van kadavers, afvallen en beenderen in 

de destructor tot een maximale capaciteit van 377.500 ton/jaar; 
- Het beëindigen van het sorteren, reinigen en drogen van varkenshaar in de 

haarfabriek; 
- Het veranderen en het verplaatsen naar de bloed/verenfabriek van het produktieproces 

(inclusief procesapparatuur) voor de verwerking van haren tot haarmeel. 
 
De veranderingen die de inrichting heeft ondergaan en waarvoor op 11 sept. ’98 een 
veranderingsvergunnning is aangevraagd zijn: 
 
- Het vergroten van de verbrandingscapaciteit voor sterk geurhoudende en/of in 

biofilters moeilijk afbreekbare afgasstromen tot 15.000 m3 afgassen per uur. 
- Een installatie voor de gedeeltelijke voorzuivering van het afvalwater. De 

voorzuivering kan tot 60.000 ton afvalwater per jaar verwerken. In de installatie kan 
slib worden vergist. Daarbij komt biogas vrij dat zal worden gebruikt als brandstof. 
Het niet gebruikte biogas kan worden vernietigd met gebruik van een fakkel. De 
fakkel heeft een maximale capaciteit van 300 Nm3 biogas per uur. 

- Het herstructureren van het Rendac-bedrijfsterrein. 
- Een nieuwe luchtgekoeld condensator op het dak van de bloed- en verenfabriek. De 

condensor kan 40 ton damp per uur condenseren. Hierdoor wordt het gebruik van 
grondwater beperkt. 

- Verandering van de geluidssituatie als gevolg van nieuwe en verplaatste 
geluidsbronnen. Er worden maatregelen getroffen om de geluidsbelasting te 
beperken. 

- Een ultra filtratie unit (UF-plant) ter vergroting van de slibscheidingscapaciteit. Deze 
installatie verwerkt 175 m3 slibwater per uur. 
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- Het toepassen van dierlijk vet als brandstof. Bij de verwerking van gespecificeerd 
hoog-risico-materiaal komt een vethoudend halfprodukt vrij dat ter verbranding wordt 
afgevoerd. Het halfprodukt wordt ontvet en het vet wordt verbrand in een aan te 
passen stoomketel. 

 
In de periode tussen de revisievergunning van 20 december 1995 en de 
veranderingsvergunning van 24 juni 1998 zijn diverse meldingen ingediend, namelijk een 
melding voor de realisatie van: 
- Een luchtbehandelingsinstallatie (biofilters) en het verplaatsen van een schoorsteen; 
- Een containerloods; 
- Een Turbo-drain voorziening t.b.v. de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Rendac; 
- Een luchtwasser ten behoeve van de luchtbehandeling van de afdeling Destructie van 

Rendac. 
 
Andere relevante activiteiten en de betrokkenen 
 
Tabel III.6: Activiteiten en betrokkenen Rendac Bergum BV 
Activiteiten Betrokkenen Toelichting 

Geuronderzoek Rendac 
Bergum (januari ‘98) 

Project Research A’dam 
BV (uitvoerder) 

Beschrijving van de veranderingen 
in de geursituatie als gevolg van de 
gescheiden verwerking van SRM 

Geuronderzoek Rendac 
Bergum (juli ’98)  
(Bijlage bij veranderings-
vergunning) 

Project Research A’dam 
BV (uitvoerder) 

Invloed van vergroting van de 
verbrandingscapaciteit van non 
condensables en andere sterk 
geurhoudende afgasstromen op de 
geursituatie rond Rendac Bergum 

Beschikking Plan van 
aanpak geurbestrijding 
(1992-2004) (dec. ’94) 

Provincie Friesland De goedkeuring van het Plan van 
aanpak geurbestrijding 1. 

Beschikking Plan van 
aanpak geurbestrijding 
(1999-2010) (15 nov. ’01) 

Provincie Friesland De goedkeuring van ontwerp van het 
Plan van aanpak geurbestrijding 2. 

 
Milieubelasting van Rendac 
 
De milieubelasting die het bedrijf Rendac kan veroorzaken, door toedoen van haar 
activiteiten, zijn: 
 
- Geluidsbelasting door verkeer, door werkzaamheden en het gebruik van de diverse 

installaties binnen de inrichting; 
- Verzurende emissies (luchtverontreiniging) en energieverbruik door het gebruik van 

aardgas voor diverse installaties en dieselolie voor verbrandingsmotoren van 
transportmiddelen; 

- Geurbelasting door de aanvoer, opslag en verwerking van dierlijke en plantaardige 
grondstoffen; 
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- Het ontstaan van gevaarlijk afval door het gebruik van chemicaliën of voorwerpen die 
in het afvalstadium belanden hetgeen leidt tot vervuilde verpakkingsmiddelen, 
afgewerkte of verontreinigde stoffen of te verwijderen voorwerpen en materialen. 
Bijvoorbeeld afgewerkte olie, accu’s, TL-buizen, ontvettingsmiddel en koelvloeistof; 

- Het ontstaan van bedrijfsafval zoals veegvuil, metaal en schoon 
verpakkingsmateriaal; 

- Bedreiging van de externe veiligheid door brand- en explosiegevaar; 
- De kans op (toekomstige) bodemverontreiniging door bijvoorbeeld de opslag en het 

tanken van dieselolie, de op-, overslag en het gebruik van chemicaliën, de opslag van 
afvalstoffen en het transport van afvalwater. De kans op verdere verspreiding van 
bodemverontreiniging als gevolg van het onttrekken van grondwater en 
bouwwerkzaamheden op het terrein; 

- De aantasting van landschappelijke waarden door hoge objecten. 
 
Plan van aanpak 1 en 2 
 
In het Eindrapport Integrale milieuzonering Burgum/Sumar uit 1994 werd de 
geurbelasing in de omgeving van het industrieterrein, waarop Rendac Bergum gelegen is, 
als problematisch bestempeld. In het eindrapport zijn afspraken opgenomen die moeten 
leiden tot een reductie van de geuremissie van Rendac Bergum van 70% in een periode 
van 10 jaar (looptijd van 1994 tot 2004). 
 
In 1994 is door Rendac Bergum, de provincie Friesland en de gemeente Tytjerkstradiel 
een Plan van Aanpak geur (Plan van Aanpak 1) overeengekomen met daarin maatregelen 
die moeten leiden tot de gewenste geuremissiereductie van 70%. 
Het plan van aanpak maakt sinds 1995 deel uit van de milieuvergunning van Rendac 
Bergum. Het plan bevat een tweetal termijndoelstellingen, namelijk een middellange- (tot 
1999) en een lange termijndoelstelling (tot 2004). 
Rendac gaat de resultaatverplichting aan om in een periode van maximaal 10 jaar de 
ligging van de geurimmissiecontour van 10 geureenheden/m3 terug te dringen tot de 
dichtstbijzijnde bestaande niet te slopen woningen. 
 
In 1999 is geëvalueerd in hoeverre de middellange termijndoelstellingen zijn gerealiseerd 
en welke mogelijkheden er zijn om te komen tot verdere geurreductie. Hieruit is het Plan 
van Aanpak 2 voortgekomen. Dit plan bestaat uit een tweetal onderdelen: 
 
1. Een nadere uitwerking en detaillering van de in het Plan van Aanpak 1 nog niet nader 

benoemde maatregelen om de 70%-reductie in 2004 te garanderen. 
2. Het op basis van nieuwe inzichten formuleren van verdergaande aanvullende 

geurreducerende maatregelen. 
 
Plan van aanpak 2 start vanaf het moment van evaluatie (1999) en loopt door tot 2010. 
De middellange termijn loopt nu tot 2004 en de lange termijn tot 2010. Voor de lange 
termijn is gekeken welke nageschakelde en procesgeïntegreerde maatregelen kunnen 
worden getroffen. 
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De aandacht zal zich wat betreft geuremissie-reducerende maatregelen en inspanningen 
in de periode 2004-2010 met name richten op de resterende grote geurbronnen (de 
Destructor, de Bloed/Veren/Haarfabriek en (in mindere mate) de ontvangsthal.  
Op deze wijze verwacht Rendac een situatie te kunnen realiseren, waarbij zich binnen de 
contour van 10 Ge/m3 als 98-percentielwaarde geen  woonbebouwing meer bevindt en 
het gebied met overschrijding van 3 Ge/m3 als 98-percentielwaarde beperkt blijft tot 
Sumar en het zuidelijk deel van Bergum. 
 
Evaluatie van de Wm-veranderingsvergunning van 09 nov. 2001 
 
Bevoegd gezag 
 
GS Friesland zijn op basis van art. 8.2, tweede lid, van de Wm juncto categorie 8.2 onder 
b en categorie 28.4 onder c. 1° van bijlage I van het Ivb milieubeheer bevoegd om op de 
aanvraag te beslissen. 
 
Beschrijving aangevraagde activiteiten 
 
Verwerkingscapaciteit 

In de vergunningaanvraag wordt een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van 
putvetten gevraagd van 25.000 ton, zodat in totaal 40.000 ton putvetten per jaar verwerkt 
kunnen worden. 
 
Grondstofkeuze en compensatie van de geuruitworp 

Er is afgesproken dat bij bedrijfswijzigingen een eventuele toename van geur 
gecompenseerd moet worden. Rendac heeft een maximale vergunde 
verwerkingscapaciteit van 606.700 ton grondstoffen per jaar. In de aanvraag wordt 
aangegeven dat een uitbreiding van de te verwerken putvetten gecompenseerd zal worden 
met een evenredige vermindering van de verwerking van een andere grondstof, zoals 
bijvoorbeeld veren of slachtbloed. Daarnaast blijven de grondstoffen per soort gebonden 
aan een maximaal te verwerken hoeveelheid per jaar. 
 
Procedure 
 
Op 29 nov. 1999 heeft de provincie een aanvraag ontvangen voor een Wm-vergunning 
voor het veranderen en in werking hebben van een inrichting of het veranderen van de 
werking ervan. Op 12 dec. 2000 heeft er een hoorzitting over de aanvraag plaatsgevonden 
en vanaf 28 juni 2001 heeft het ontwerpbesluit vier weken ter inzage gelegen. Op verzoek 
van de provincie is de aanvraag aangevuld met nadere gegevens op 3 feb. 2000. 
 
De inrichting heeft ook een vergunning nodig ingevolge de Wvo. Er moet coördinatie van 
de behandeling van de twee vergunningen plaatsvinden overeenkomstig de regels van 
paragraaf 8.1.3.2 en van hoofdstuk I van de Wm. Hiermee wordt bevorderd dat de 
vergunningen inhoudelijk op elkaar afgestemd worden. Op 23 november ’99 is een 
aanvraag om een vergunning ingevolge de Wvo ingediend. Deze aanvraag is 
gecombineerd met de Wm-aanvraag. 
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De uitbreiding van de verwerking van dierlijk/plantaardige oliën en vetten en vethoudend 
afvalwater met 25.000 ton per jaar is m.e.r-plichtig op grond van het Besluit m.e.r. 1994. 
In 1999 is deze plicht vervallen. Er is voor gekozen de procedure op vrijwillige basis 
voort te zetten. 
 
Met het oog op de samenhang tussen de beschikkingen op de aanvragen om 
vergunningen ingevolge de Wm en Wvo heeft de provincie een reactie ontvangen van het 
Wetterskip Friesland (15 feb. 2000). 
Verder is er door de provincie advies gevraagd aan de Regio de Friese Wouden inzake de 
inpasbaarheid van de geluidsuitstraling van de inrichting binnen de vastgestelde 
geluidzone. Op 8 maart 2000 heeft de provincie het gevraagde advies ontvangen. 
Verder ontving de provincie een reactie van de Rijksdienst voor het Oudheidskundig 
Bodemonderzoek (13 maart 2000) en werd er een advies ontvangen van B&W 
Tytjerkstradiel naar aanleiding van het MER en de vergunningaanvraag (27 maart 2000). 
Daarnaast is er naar aanleiding van het MER een toetsingsadvies van de Commissie van 
de m.e.r. ontvangen (20 april 2000). 
 
Ook zijn er schriftelijke bedenkingen ingebracht door diverse personen. De bedenkingen 
zijn ingediend naar aanleiding van het MER en de terinzagelegging van het 
ontwerpbesluit. 
 
De milieuaspecten 
 
De gevolgen voor het milieu die de inrichting zou kunnen veroorzaken en de 
mogelijkheden tot bescherming van het milieu om de nadelige gevolgen te voorkomen 
dan wel zoveel mogelijk te beperken, hebben betrekking op de navolgende aspecten. 
 
Geluid: 

Door de toename van het aantal vrachtwagenbewegingen zijn er gevolgen voor de 
bestaande geluidssituatie. Voor het industrielawaai zijn de gevolgen voor de 
geluidsbelasting beperkt doordat de procesinstallatie inpandig is opgesteld. De gevolgen 
zijn getoetst aan de geluidszone van het gezoneerde industrieterrein Sumar/Burgum Zuid-
Oost. Over de zonetoetsing en de maximaal toegestane geluidsbelasting bij woningen is 
advies gevraagd aan de zonebeheerder, de milieudienst van de Regio de Friese Wouden.  
 
Ook zijn er geen gevolgen voor de Lmax. In de voorschriften staat dat er voldaan moet 
worden aan de geluidsvoorschriften van de onderliggende vergunning van december 
1995. 
 

Geurhinder: 

Geur komt vrij bij de opslag van grondstoffen, vet en slib, bij bezinktanks en bij de 
procesapparatuur. De verdringingslucht afkomstig van diverse tanks voor de grondstoffen 
en het vet wordt afgezogen en verbrand. De lucht van de slibcontainer en ruimtelucht, uit 
de opstellingsruimte voor procesapparatuur, wordt afgezogen en behandeld in biofilters. 
Door het vergroten van de verwerkingscapaciteit zou de totale geuruitworp van het 
bedrijf met circa 0,2 % toenemen.  
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In de vergunningaanvraag is beschreven hoe de toename van de te verwerken 
grondstoffen van Restex en daardoor de geuremissie, gecompenseerd kan worden door 
een vermindering van de verwerking van andere soorten grondstoffen. Per kalenderjaar 
zal een verdeling van de grondstoffen worden vastgesteld. De in 1995 vergunde, 
maximale hoeveelheid te verwerken grondstoffen zal niet veranderen. Tevens is per 
grondstof een maximum vastgesteld. 
 
De huidige geurimmissie (2001) wordt weergegeven in jaargemiddelde contouren van het 
MER. Deze weergave gaat uit van de goede werking van de biofilters. De gevolgen van 
de voorgenomen veranderingen hebben geen invloed op deze contouren. Hetzelfde geldt 
voor het in het MER beschreven meest milieuvriendelijke alternatief, het naverbranden 
van alle afgasstromen. 
Uit geuronderzoek van de Restex-afdeling blijkt dat de lucht afkomstig van de diverse 
opslag- en bezinktanks de grootste geurbron is. Dit betreft sterk geconcentreerde 
geurstromen met een relatief klein debiet. In de vergunningaanvraag is aangegeven dat 
deze stromen in de naverbrandingsketel worden verbrand. 
Er zijn bestuurlijke afspraken gemaakt in het kader van het project ‘Integrale 
milieuzonering’. Als gevolg daarvan is de naverbrandingscapaciteit vergroot en worden 
sterk geurhoudende stromen afkomstig van Rendac (incl. Restex) verbrand met een 
rendement van circa 99%. 
Echter, het verbranden van grote stromen (ventilatie)lucht van Restex met een relatief 
kleine geurconcentratie past naar de mening van de provincie niet binnen het kader van 
de afspraken. Daarnaast is het naverbranden zeer kostenineffectief dat redelijkerwijs niet 
verlangd kan worden van Rendac. Verder is het energieverslindend en zal de 
geluidemissie toenemen. De provincie is van oordeel dat met het behandelen van 
dergelijke stromen ventilatielucht door een biofilterinstallatie met een 
geurverwijderingsrendement van tenminste 80% voldaan wordt aan de Stand der 
Techniek. De getroffen maatregelen geven een zo laag mogelijke geurbelasting als 
redelijkerwijs verlangd mag worden zodat voldaan wordt aan het ALARA-principe, 
conform de Herziene Nota.  
Naast de maatregelen die op grond van ALARA genomen dient te worden, zou de 
geurhinder bepaald kunnen worden via een belevingsonderzoek. De Commissie van de 
MER beveelt aan om naast de metingen aan de bronnen, een dergelijk onderzoek uit te 
voeren om te onderzoeken of de geurhinder daadwerkelijk afneemt. Een gunstig moment 
voor een dergelijk onderzoek is naar de mening van de provincie de afronding van de 
uitvoering van de maatregelen van het Tweede Plan van aanpak geurbestrijding. Allerlei 
beheersmaatregelen zijn dan uitgevoerd en de geurhinder voor de omgeving moet dan 
aanzienlijk zijn beperkt. Door de uitbraak van de MKZ-crisis en problemen met de 
opslag/verwerking van het diermeel, is het geurbelevingsonderzoek uitgesteld tot 2002. 
 

Zuinig gebruik van energie: 

Als gevolg van de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit zal het gebruik van 
elektriciteit en stroom toenemen. Het bedrijf heeft een energiebesparingsplan bij de 
provincie ingediend. Er is geen aanleiding voor aanvullende eisen. Wel is er een 
registratie van energieconsumptie voorgeschreven. 
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Bodem en grondwater: 

Door de vergroting van de verwerkingscapaciteit treden geen extra risico’s op ten 
opzichte van de al vergunde situatie. 
 
Oppervlaktewater: 

Het effluent van de waterzuivering wordt geloosd op het Prinses Margrietkanaal. Door 
het Wetterskip Friesland zijn eisen gesteld aan de kwaliteit van dit afvalwater. 
Deze eisen zullen niet verder worden behandeld in deze evaluatie. 
 
Afval: 

In de inrichting worden bedrijfsafvalstoffen (putvetten) gescheiden. Hierbij komt onder 
meer afvalwater vrij, waaruit vet en vaste afvalstoffen zoveel mogelijk zijn verwijderd. 
De hoeveelheid afvalwater is verder niet of nauwelijks te beperken. Het bij de verwerking 
van putvetten vrijkomende afvalwater kan effectief en doelmatig in de eigen 
afvalwaterzuivering worden behandeld, mits er gebruik wordt gemaakt van een anaërobe 
voorzuivering. De capaciteitsuitbreiding van de verwerking mag alleen plaatsvinden als 
deze installatie doeltreffend in werking is. Hiertoe is een voorschrift aan de vergunning 
verbonden. Verder komen er bij de scheiding als deelstromen slib en grove afvalstoffen 
(metaal en aardewerk) vrij. De grove afvalstoffen, circa 400 ton per jaar, zijn niet nuttig 
toepasbaar en worden afgevoerd met het bedrijfsafval. Het slib, circa 2000 ton per jaar, 
wordt door derden gecomposteerd en kan nuttig worden toegepast. 
 
Het meest milieuvriendelijke alternatief is het vergisten van slib bij Restex voordat het 
slib ter compostering wordt afgevoerd. Door het vergisten van slib neemt de hoeveelheid 
te composteren slib af van 2000 naar 1400 ton per jaar en als bijkomend voordeel wordt 
biogas geproduceerd. Echter, er is geen structurele capaciteit beschikbaar voor het 
vergisten van het slib. Nieuwe investeringen zijn redelijkerwijs niet te verlangen, dus is 
dit alternatief niet haalbaar. 
 
Beleidskader/Toetsingskaders 
 
• Wm 
 
Voor inrichtingen waarin afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn, worden 
verwijderd, worden slechts een vergunning worden verleend voor een termijn van ten 
hoogste tien jaar. Het bevoegd gezag moet bij vergunningaanvraag toetsen of de opslag, 
be-/verwerking van afvalstoffen op een milieuhygiënisch verantwoorde en doelmatige 
wijze plaatsvindt. De wetgever is van mening dat deze toetsing vanwege eventueel 
wisselende factoren als het afvalaanbod, technologische ontwikkelingen en 
verwerkingsmogelijkheden periodiek moet worden herhaald. De onderliggende 
vergunning van 20 december 1995 voor de verwerking van putvetten is verleend tot 1 juli 
2005. De termijn van de veranderingsvergunning moet worden afgestemd op die van de 
onderliggende vergunning. De veranderingsvergunning zal worden verleend tot 1 juli 
2005. 
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• Destructiewet 
 
In augustus 1997 is Rendac, gelet op artikel 5, eerste lid, van de Destructiewet door het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, op Europees niveau erkend als 
verwerkingsbedrijf hoog-risico-materiaal. Rendac mag hoog-risico-materiaal verwerken 
onder voorwaarden dat wordt voldaan aan de eisen van de Destructiewet. 
 
• Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP), hoofdstuk afval: 
 
In het hoofdstuk afval van het PMP staat het beleid beschreven met betrekking tot afval. 
Doelstellingen van het afvalbeleid zijn: 
 
1. Terugdringen van de hoeveelheid afval door preventie en het te verbranden afval of te 

storten afval door het bevorderen van hergebruik. 
 
Bij preventie kan naast afvalpreventie ook gedacht worden aan een lager energie-, en 
waterverbruik. Preventie is bij de veranderingen van Rendac niet aan de orde. Rendac 
verwerkt afvalstoffen afkomstig van bedrijven. Hergebruik wordt bevorderd door het vet 
terug te winnen en te gebruiken als technisch vet in de industrie. 
Afvalverwerking heeft tot doel bestanddelen geschikt te maken voor hergebruik of 
elementen te verwijderen die hergebruik of eindverwerking bemoeilijken. Door de 
verwerking van putvetten wordt vet geschikt gemaakt voor hergebruik. Het ontstane 
afvalwater kan doelmatig worden verwerkt in de afvalwaterzuivering en slib kan worden 
gecomposteerd. Hierdoor wordt de te storten fractie aanzienlijk verkleind. 
Er moet voldoende stortruimte beschikbaar blijven voor afvalstoffen die niet op een 
andere manier kunnen worden verwerkt, en voor afval als gevolg van calamiteiten. Voor 
de capaciteitsplanning sluit de provincie aan bij de landelijke planning in het 
Tienjarenprogramma Afval-95 en het Landelijk Afvalstoffen Plan. Het te storten afval dat 
in de provincie vrijkomt, mag met ingang van 1 januari 2000 ook buiten de provincie 
worden gestort. Het te storten bedrijfsafval van Restex wordt geschat op 400 ton per jaar 
en is maximaal 1% van de hoeveelheid verwerkte putvetten. 
 
2. Het milieuhygiënisch verantwoord en doelmatig verwijderen van het afval tegen zo 

laag mogelijke maatschappelijke kosten. 
 
In de doelmatige verwijdering van afval zijn te onderscheiden in de volgende aspecten:  
1. de capaciteit en de spreiding van de verwijderingsinstallaties; 
2. de continuïteit van de verwijdering; 
3. de effectiviteit en de efficiency van de verwijdering;  
4. de mogelijkheid van effectief toezicht. 
 
Ad. 1.  
Bij de aspecten capaciteit en spreiding moet worden beoordeeld of de beschikbare be-/ 
verwerkingscapaciteit is afgestemd op de hoeveelheid afval die moet worden be-/ 
verwerkt. 
Nu zowel de lands- als provinciegrenzen zijn vervallen, als het gaat om de uitwisseling 
van afvalstoffen, lijkt het weinig zinvol om op provinciaal niveau tot een afstemming te 
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komen tussen aanbod van afval en verwerkingscapaciteit. Het beperken van het aantal en 
de omvang van be-/verwerkingsinrichtingen lijkt, voor zover het import en export van 
afvalstoffen belemmert, strijdig met het vrije verkeer van goederen. 
De uitbreiding van 15.000 tot 40.000 ton/jaar putvetten is naar de mening van de 
provincie een realistische mogelijkheid en afgestemd op het aanbod, omdat het aanbod 
van putvetten uit vetafscheiders bij professionele keukens door aangescherpte 
regelgeving en betere controles naar verwachting verder zal toenemen. 
 
Ad. 2.  
Voor het verwerken van putvetten zijn voldoende bedrijven die in concurrentie kunnen 
opereren. De continuïteit van de totale verwijdering is bij het wegvallen van Rendac niet 
in het geding. 
 
Ad.3.  
Beoordeeld moet worden of er sprake is van een in milieuhygiënisch opzicht 
hoogwaardige verwijdering waarbij de kosten in redelijke verhouding staan met het 
milieuhygiënische gewin. 
Voor de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van Restex kan grotendeels gebruik 
gemaakt worden van aanwezige installaties en voorzieningen. Een hoogwaardige 
verwijdering wordt bereikt door het vrijgekomen afvalwater voor te zuiveren in een 
anaërobe voorzuivering en daarna in de waterzuivering van Rendac verder te behandelen. 
Daarnaast is door het vrij gekomen slib te vergisten en/of te composteren tevens sprake 
van een hoogwaardige verwijdering. Het milieuhygiënische gewin bestaat uit gezuiverd 
water en het hergebruiken of nuttig toepassen van vet en van slib. Er resteert circa 1% 
niet te verwerken afvalstoffen. Het hergebruik en de nuttige toepassing van stoffen (in dit 
geval vet en slib) staan hoog op de ladder van Lansink (Lansink, 1970). De kosten zijn 
naar verwachting in redelijke verhouding met het milieuhygiënische gewin. 
 
Ad. 4. 
De afvalverwijdering moet doorzichtig zijn. Er moet een zodanige structurering en 
uitvoering van activiteiten plaatsvinden dat de kans op illegale praktijken zoveel mogelijk 
wordt beperkt. 
Het transport van putvetten vindt plaats met tankwagens. Aan de hand van 
vervoersdocumenten kan de herkomst van de grondstoffen herleid worden. Tijdens het 
lossen van een tankwagen wordt een representatief monster genomen, dat geanalyseerd 
wordt. Verder heeft Rendac acceptatiecriteria vastgesteld; grondstoffen van nieuwe 
klanten worden onderzocht of ze geaccepteerd kunnen worden. Door de ingangscontrole 
en de verplichtingen van de vergunning omtrent registratie, het opstellen van een 
massabalans van het verwerkingsproces en een rapportage daarover aan GS zijn de 
activiteiten redelijk doorzichtig en gestructureerd zodat de kans op illegale praktijken 
voldoende beperkt wordt. 
 
• Provinciale milieuverordening Friesland (PMV): 

 

De PMV bevat onder Titel 4.3 ‘afvalstoffen’ direct werkende regels voor Rendac. Deze 
regels hebben betrekking op het melden en registreren (van afgifte) van afvalstromen. 
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• Hoofdstuk 17 Wm: 

 
Dit hoofdstuk legt verplichtingen op aan Rendac als zich binnen de inrichting een 
ongewoon voorval voordoet, waardoor nadelige gevolgen voor het milieu dreigen te 
ontstaan. Deze verplichtingen omvatten onder meer het (zoveel mogelijke) voorkomen, 
beperken en ongedaan maken van nadelige gevolgen als gevolg van het voorval en het 
melden van het voorval aan het bevoegd gezag. 
 
• Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 

installaties, mag gemeten worden of berekend en beoordeeld volgens methode C, 
aangegeven in de I.C.G.-publicatie IL.HR.13.01. 

• Voor de opslag van dieselolie in ondergrondse tanks is het Besluit opslaan in 
ondergrondse tanks (BOOT) van toepassing. 

• Voor de emissies naar de lucht van de gasgestookte stoomketels en de 
warmtekrachtinstallatie is het Besluit emissie-eisen stookinstallaties (BEES) A van 
toepassing. 

• Voor de toepassing van halonen in blusinstallaties is het Besluit inzake stoffen die de 
ozonlaag aantasten van toepassing. In aanvulling op dit Besluit is in de vergunning 
een melding- en registratieplicht voorgeschreven als er halonen worden bijgevuld. 

 
(Relevante) voorschriften 
 
Allereerst zal er een aantal voorschriften uit de onderliggende Wm-vergunning van 20 
december 1995 worden behandeld.  
 
Interne milieuzorg 

De vergunninghoudster is verplicht de nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk 
te voorkomen dan wel te beperken (voorschrift 2.1.1). 
De gehele inrichting, met inbegrip van bijbehorende terrein moet schoon worden 
gehouden en voortdurend in een goede staat van onderhoud verkeren (voorschrift 2.2.2) 
 
Afvalstoffen 

Afvalstoffen moeten, in afwachting van verwijdering uit de inrichting, worden bewaard 
op een speciaal daarvoor bestemde plaats; deze afvalstoffen moeten zodanig worden 
verpakt of afgedekt dat deze zich niet in de omgeving kunnen verspreiden. Vloeibare 
afvalstoffen moeten worden bewaard in gesloten vaten op een overdekte opslagplaats met 
een vloeistofdichte ondergrond, welke chemisch resistent is en mechanisch van 
voldoende sterkte. De vaste en vloeibare afvalstoffen worden afgevoerd op regelmatige 
tijden met daartoe geschikte transportmiddelen. Van de aard en hoeveelheid van de 
vrijkomende en opgeslagen afvalstoffen moet een registratie te worden bijgehouden 
(voorschriften 3.1.2 / 3.1.3 / 3.1.4/ 3.1.5). 
 
Bodem 

Als er verontreiniging van de bodem en/of het grondwater met stoffen, anders dan ten 
gevolge van een ongewoon voorval in de zin van de Wet bodembescherming optreedt of 



 139

is opgetreden dan wel wordt vermoed, moet de houder van de inrichting deze 
verontreiniging melden aan GS. Daarnaast wordt een onderzoek ingesteld naar de 
verontreiniging en worden de resultaten, binnen twee maanden, overlegd met GS. 
Daarnaast moet de oorzaak van de verontreiniging worden weggenomen en moet de 
verontreiniging worden behandeld dan wel verwijderd (voorschriften 4.1.3 / 4.1.4 / 
4.1.5). 
 
Een, na het van kracht worden van de beschikking, aangelegde vloer van betonelementen 
of een in het werk gestorte betonvloer, moet gecertificeerd zijn als de vloer op grond van 
deze beschikking vloeistofdicht moet zijn. Controles worden om de drie jaar uitgevoerd 
(voorschrift 4.2.2). 
Een, voor het van kracht worden van de beschikking, aangelegde vloer behoeft geen 
keurmerk zolang deze vloer niet wordt vervangen. Jaarlijks wordt gekeken of de vloer 
gebreken vertoont (4.2.1).  
Verder zijn er in voorschrift 11.2 maatregelen genoemd met betrekking tot 
vloeistofdichte vloeren om bodemverontreiniging tegen te gaan.   
 
Externe veiligheid 

Binnen twaalf maanden na het van kracht worden van de beschikking moet een noodplan 
voor de gehele inrichting bij GS worden ingediend. Dit noodplan moet worden opgesteld 
in overleg met de gemeente Tytjerkstradiel en de plaatselijke brandweer. GS moet het 
noodplan goedkeuren en verder moet GS jaarlijks in kennis worden gesteld van 
wijzigingen van het goedgekeurde noodplan (voorschriften 5.4.1 / 5.4.2 / 5.4.3). 
Brand en (stof-)explosiegevaar wordt verminderd door de aanwezige blusmiddelen en 
blusinstallaties en het naleven van de gestelde voorschriften. 
 
Geluid 

Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 
installaties, alsmede veroorzaakt door de werkzaamheden binnen de inrichting niet meer 
bedragen dan (voorschrift 6.1): 
 
Tabel III.7.: Norm voor het equivalente geluidsniveau (LAeq) 
Referentiepunt LAeq tussen 07.00 en 

19.00 uur (in dB (A)) 

LAeq tussen 19.00 en 

23.00 uur (in dB (A)) 

LAeq tussen 23.00 en 

07.00 uur (in dB (A)) 

1 55 55 55 
10 59 59 59 
15 48 48 48 
16 44 44 44 
18 44 45 43 
 

De referentiepunten staan op de bij de aanvraag behorende tekening. 
De piekwaarden (Lmax) gemeten op de referentiepunten 15, 16 en 18 in de meterstand 
‘fast’, mogen niet hoger zijn dan resp. 54, 52 en 56 dB(A) (voorschrift 6.2, 
revisievergunning 20 december 1995). 
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De activiteiten behorende bij de verwerking van dierlijke plantaardige oliën en vetten en 
vethoudend afvalwater mogen geen relevante bijdrage leveren aan de geluidsemissie van 
de totale vestiging van NTF Beheer B.V. 
 
Geur 

De totale geuremissie van de inrichting mag tot 01-09-’99, zoals aangegeven in het Plan 
van aanpak, niet meer bedragen dan 9.424 geureenheden per uur (voorschrift 8.2.1.2).  
Met ingang van dezelfde datum mag de geurbelasting ten gevolge van de inrichting, de 
contouren van de geurconcentratie van 3 en 10 geureenheden per m3 lucht niet meer dan 
2% van de tijd overschrijden. Bij de beoordeling van een berekende geurcontour wordt 
rekening gehouden met een bepaalde onzekerheid (bandbreedte) volgens het DHV-
rapport ‘onzekerheidsanalyse geurcontouren NTF Bergum’ van december ’92 
(voorschrift 8.2.2.1). 
 
Jaarlijks voor 1 april moet vergunninghoudster bij GS een geurmeetplan indienen. De 
reguliere geuremissies van de emissiepunten en de geurreductie (rendement) van de 
biofilterinstallaties moeten jaarlijks worden gemeten (voorschrift 8.3.1). 
 
Een, met de provincie overlegd, geurmeetplan moet o.a. bevatten (voorschrift 8.3.2): 
- de uitvoerder die de monsternames, metingen e.d. doet; 
- de (geplande) meetdagen en monstertechnieken; 
- aantal metingen, meetplaatsen en de tijdsduur van een afzonderlijke meting 
 
Het energie- en hulpstoffenverbruik en de afvoer van afvalstoffen uit de inrichting moet 
worden geregistreerd en ter inzage in de inrichting beschikbaar zijn. (voorschrift 9.1) 
 
Nu zullen de voorschriften, die zijn toegevoegd aan de Wm-vergunning van 23 november 
1999 worden behandeld: 
 

Het bevoegd gezag kan bepalen dat de aangewezen voorschriften nog van kracht blijven 
nadat de vergunning haar gelding heeft verloren. Voor het voorschrift 1.4.3 (bewaren 
algemene registers en rapporten)  en het voorschrift 4.2.1 (bewaren 
afvalstoffenregistraties) wordt bepaald dat deze gedurende drie jaar nog van kracht 
blijven nadat de vergunning haar gelding heeft verloren. 
 
Algemeen 

Van de normale bedrijfstijden mag ten hoogste drie maal per jaar worden afgeweken met 
ten hoogste drie uur per dag na een verkregen toestemming van GS. De data en de uren 
waarop is afgeweken moeten in een bedrijfsregister worden vastgelegd (voorschrift 
1.1.3). GS kunnen, als bevindingen daartoe aanleiding geven, bij nadere eis de frequentie 
van de in de aan deze vergunning  verbonden voorschriften verlangde periodieke 
metingen en controles verhogen of verlagen. De verhoging of verlaging moet beperkt 
blijven tot ten hoogste verdubbeling dan wel halvering van de oorspronkelijke frequentie 
(voorschrift 1.3.1). 
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Resultaten van alle onderzoeken moeten binnen drie maanden na uitvoering van het 
onderzoek aan GS worden overlegd en de meetrapporten moeten in ieder geval bevatten 
(voorschrift 1.3.2): 
1. het tijdstip van de metingen; 
2. de gehanteerde bemonsterings-, meet- en analysemethoden; 
3. de relevante bedrijfssituatie en de produktieomstandigheden tijdens de metingen; 
4. de meet- en berekeningsresultaten; 
5. eventuele bijzonderheden; 
6. het resultaat van de toetsing aan de in de vergunning vermelde grenswaarden; 
7. de maatregelen, die zijn of worden genomen naar aanleiding van een onbevredigend 

meet- of berekeningsresultaat 
 
Registers en rapporten die worden opgesteld moeten ten minste drie jaar in de inrichting 
worden bewaard (voorschrift 1.3.3). 
 
Als er zich binnen de inrichting een voorval voordoet waardoor er een negatief effect zou 
(kunnen) optreden voor de omgeving en-/of het milieu, moet gelet op het artikel 17.1 
Wm, mededeling worden gedaan aan het milieualarmnummer van de provincie Friesland. 
De provincie zal moeten reageren met een schriftelijke bevestiging (voorschrift 1.4.1) 
Als GS instructies geeft in het geval van bovengenoemde bijzondere omstandigheden 
moeten die door Rendac worden opgevolgd (voorschrift 1.4.2). 
Over ongewone voorvallen moet altijd aan GS worden gerapporteerd (voorschrift 1.4.3). 
Ten minste drie werkdagen voordat (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd , 
welke een grotere milieubelasting van de omgeving tot gevolg kan hebben dan de 
vergunning toelaat, moet GS hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Deze 
kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd (voorschrift 1.4.4). 
 
Geur 

De maximaal te verwerken hoeveelheid grondstofsoort per kalenderjaar, zoals wordt 
weergegeven in de onderstaande tabel, mag niet worden overschreden (voorschrift 2.1.2). 
 
Tabel III.8.: Maximaal te verwerken hoeveelheden afval per kalenderjaar 
Grondstof (soort) Maximale hoeveelheid (ton / jaar) 

Kadavers, slachtafvallen en beenderen 377.500 
Gespecificeerd risicomateriaal (SRM) 50.000 
Veren 61.000 
Varkenshaar 20.000 
Slachtbloed 83.200 
Restex-putvetten 40.000 
 

Jaarlijks voor 1 februari wordt een verdeling van de maximaal te verwerken hoeveelheid 
per grondstofsoort voor het lopende kalenderjaar aan GS overlegd (voorschrift 2.1.3). De 
verdringingslucht afkomstig van diverse tanks voor de opslag van grondstoffen en vet 
wordt afgezogen en verbrand in een stoomketel. Geurhoudende ruimtelucht en de lucht 
afkomstig uit de slibcontainer wordt afgezogen en behandeld in een biofilterinstallatie 
(voorschrift 2.2.1). 
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Geluid 

De equivalente geluidsniveaus (LAeq), het energetisch gemiddelde van de afwisselende 
niveaus, en de maximale geluidsniveaus veroorzaakt door het in werking zijn van de 
inrichting (incl. de veranderingen) mogen de waarden genoemd op pagina 12 van de 
vergunning niet overschrijden (voorschrift 3.1.1). 
Uiterlijk drie maanden na het vervangen van een tricanter door een groter type, moet door 
metingen en berekeningen worden aangetoond dat door de bijdrage van dit apparaat, de 
geluidsniveaus niet worden overschreden (voorschrift 3.2.1). 
 
Afvalstoffen 

Er moet, voordat er een capaciteitsuitbreiding van de putvetten gerealiseerd wordt, een 
goedwerkende anaërobe voorzuivering zijn geïnstalleerd. Dit in verband met een 
doelmatige verwijdering van het afvalwater (voorschrift 4.1.1). Het treffen van deze 
voorziening moet voor in gebruikname aan GS worden gemeld. 
 
De vergunninghoudster moet voor 1 april van elk jaar een rapportage over het 
verwerkingsproces van de putvetten in het voorafgaande kalenderjaar verstrekken aan 
GS, waarin een massabalans wordt opgemaakt met daarin (voorschrift 4.3.1): 
- de ontvangen en verwerkte hoeveelheid putvetten  
- de afgevoerde hoeveelheid grove afvalstoffen, afvalwater, slib en vet 
- de verandering van een eventuele voorraad van grove afvalstoffen (metaal en 

aardewerk), afvalwater, slib en vet. 
 
Energie 

Vergunninghoudster moet jaarlijks voor 1 april te rapporteren over het energiegebruik 
van het putverwerkingsproces per energiedrager (m3, liter huisbrandolie, kWh e.d.) in het 
afgelopen kalenderjaar. Deze gegevens moeten drie jaar binnen de inrichting worden 
bewaard (voorschrift 5.1.1). 
 
De volgende aspecten moeten met de bijbehorende meetfrequentie worden gemeten en 
gerapporteerd aan GS om de voorspelde effecten van het MER te kunnen evalueren 
(voorschrift 6.1.1). 
 
Tabel III.9.: Onderzoeken en meetfrequentie RendacBergum BV 

Aspect Onderzoek Meetfrequentie 

Geur Geuremissie en geurverwijderings-rendement 
luchtbehandelinginstallatie 

Jaarlijks 

Geur Geurbelevingsonderzoeken 2001 en 2004 
Geluid Belasting op zone en referentiepunten Jaarlijks 
Afvalstoffen Massabalans  Jaarlijks 
Energie Energieverbruik  Continu 
Verkeer en vervoer Bepalen vervoersbewegingen Jaarlijks 
 
De onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van GS en in overleg met de 
vergunninghoudster. De kosten van de onderzoeken zijn, met uitzondering van de 
geurbelevingsonderzoeken, voor rekening van de vergunninghoudster (voorschrift 6.2.1). 
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Conclusies 
 
Na de in december 1995 verleende Wm-revisie-vergunning, is er tot 2002 nog drie maal 
een veranderingsvergunning afgegeven, waarvan de laatste onder andere een 
capaciteitsuitbreiding van Restex (verwerking van putvetten) betrof.  
 
Ingevolge de destructiewet heeft Rendac de verplichting om destructiemateriaal in te 
zamelen. Bij een groot aanbod van destructiemateriaal kan Rendac maar een beperkte 
hoeveelheid putvetten inzamelen, omdat in de lopende vergunning van 20 december 1995 
de totaal te accepteren hoeveelheid grondstoffen (606.700) is vastgelegd. Deze mag te 
allen tijde niet worden overschreden. 
 
De kwaliteitsbewaking van het door Rendac te verwerken materiaal wordt gewaarborgd 
door het stellen van voorschriften met betrekking tot acceptatievoorwaarden in de 
lopende vergunning van 20 december 1995. Ook de destructiewet stelt kwaliteitseisen 
aan het te verwerken materiaal 
 
Gezien het forse energieverbruik van het bedrijf is destijds door het bevoegd gezag in de 
onderhavige vergunning een onderzoeksverplichting opgelegd met het doel om 
besparingsmogelijkheden te genereren. 
 
De onderliggende vergunning van 20 december 1995 voor de verwerking van putvetten is 
verleend tot 1 juli 2005. Omdat de uitbreiding en wijziging van de verwerkingscapaciteit 
van Restex slechts kan plaatsvinden zo lang de onderliggende vergunning nog geldig is, 
zal de termijn van de veranderingsvergunning moeten worden afgestemd op die van de 
onderliggende vergunning. Er is daarom bepaald dat de betreffende 
veranderingsvergunning van 9 november 2001 verleend wordt tot 1 juli 2005. 
 
Rendac heeft alle nageschakelde maatregelen uit het Plan van Aanpak 1 voor 1999 
gerealiseerd. Tevens zijn er een aantal procesgeïntegreerde maatregelen uitgevoerd. In de 
periode tot 2004 richt de aandacht van Rendac zich met name op procesgeïntegreerde 
maatregelen en optimale beheersing van de aanwezige nageschakelde technieken. 
Volgens de in het Plan van Aanpak 2 beschreven geurreducerende maatregelen en de 
daarbij horende emissieverwachting kan in 2004 aan de resultaatverplichting van een 
emissiereductie van 70%  ten opzichte van 1992 worden voldaan. 
 
 
 
 



 144

Drenthe 

 
Norit Nederland B.V. 
 
Revisievergunning Wet milieubeheer NORIT Nederland BV Klazienaveen Plant 
 
Data en bijbehorende activiteiten vergunningverleningsproces 
 
Tabel III.10.: Data en activiteiten vergunningverlening Norit Nederland BV 

Datum Activiteit Betrokkenen Reden 
1987 Afgeven 

hinderwetvergunning  
 oprichtingsvergunning 

12 mei ‘00 Vooroverleg • Het waterschap Hunze 
& Aa’s 

• College van B&W 
Emmen 

• Inspectie Milieuhygiëne 
• Provincie Drenthe 

Verlening Wvo-vergunning 
Wettelijke adviseur 
Wettelijke adviseur 
Verlening Wm-vergunning 

01 aug. ‘00 Indienen aanvraag 
revisievergunning 

NORIT Nederland BV 
Klazienaveen Plant 

 

28 nov. ‘00 Gedachtewisseling 
over ontwerpbesluit 

Omwonenden, NORIT BV, 
provincie, andere 
betrokkenen 

Inbrengen van mondelinge 
bedenkingen 

09 nov.-  
08 dec. ‘00 

Ter inzage legging 
van de aanvraag, het 
ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken 

  

20 mrt. ‘01 Besluit inzake de 
revisievergunning 
Wm 

Provincie Drenthe Afgeven definitieve 
vergunning 

 
Tabel III.11.: Andere belangrijke data 
1989 en 1994 Vaststelling NMP-1, -plus en –2 door de Minister van VROM 
1993 Aansluiting NORIT bij het milieuconvenant van de chemische industrie 
1995 • NORIT voert een basismilieuzorgsysteem in aansluitend bij het ISO 9002 

gecertificeerd kwaliteitssysteem 
• NORIT sluit zich aan bij de Meerjarenafspraak verbetering energie-

efficiency (MJA) van de chemische industrie  
1997 Terugbrengen van het aantal ovens binnen NORIT door ovenclustering 

(vermindering SO2- en stofemissies) 
1998 • Vaststelling NMP-3 door Minister v. VROM 

• opstellen BMP-2 (1998-2001) door NORIT 
• vaststelling Provinciaal omgevingsplan (P.O.P) Drenthe 

27 juni ‘00 Aansluiting NORIT bij het Convenant benchmarking 
2001 NORIT ISO 14001 gecertificeerd  
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Inleiding 
 
NORIT is ‘s werelds grootste producent van actieve kool en gerelateerde diensten. Zij is 
gegroeid van een relatief klein bedrijf  tot een bedrijf met een produktie van meer dan 
150 verschillende typen actieve bosprodukten. Actieve kool wordt gebruikt voor de 
purificatie van een grote variatie in substanties en wordt gebruikt in de water-, voedsel-, 
mijn-, auto-, chemische- en farmaceutische industrie. 
De actieve koolindustrie is verdeeld in twee ‘business units’, namelijk NORIT Amerika 
Inc. en NORIT Nederland B.V. De eerste unit voorziet in de produktie van actieve kool 
en levert produkten in de U.S.A, Canada en Zuid-Amerika. De tweede ‘business unit’ 
voorziet en levert produkten in Europa, Azië en Afrika. Elke unit heeft meerdere 
produktiefaciliteiten binnen de regio, die zorgen voor ongeveer 90% van de vereisten 
voor de eigen markt. 
 
De produktie-eenheid in Klazienaveen behoort tot de ‘business unit’ NORIT Nederland 
B.V. en onderstaand figuur geeft een beeld van het bedrijf. 
  

 
figuur III.2.: NORIT Nederland B.V. Klazienaveen Plant 

 
Bevoegd gezag en procedure 
 
De wettelijke procedure zoals voorgeschreven in artikel 8.6 Wm is doorlopen. Dit houdt 
in dat de vergunningenprocedure overeenkomstig 3.5 van de Awb is uitgevoerd en dat de 
aanvraag en het ontwerpbesluit zijn toegestuurd aan de wettelijke adviseurs, het 
waterschap en de Inspectie milieuhygiëne. 
NORIT is vergunningplichtig op grond van categorie 1.3.b van het Ivb (stoken van 
brandstoffen met een thermisch vermogen van 50 MW of meer) en GS is het bevoegd 
gezag op grond van art. 8.2 Wm en het Ivb. 
 
Het besluit om de vergunning af te geven wordt verstuurd naar NORIT Nederland BV 
Klazienaveen Plant, College van B&W Emmen, Inspectie Milieuhygiëne Groningen, 
Ministerie van VROM, omwonenden, waterschap Hunze en Aa’s, het vakorgaan 
Zuidoost-Drenthe, vereniging van belangenorganisaties Klazienaveen en het Bestuur van 
het RIZA. 
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Beleidskader/toetsingskaders 
 
• In het P.O.P is aangegeven dat het bereiken van de doelstellingen uit het Nationaal 

Milieubeleidsplan (NMP)-plus en NMP-2 uitgangspunt van provinciaal beleid is.  
• De installaties in het produktieproces moeten voldoen aan de emissiewaarden uit de 

Nederlandse Emissie Richtlijnen (NeR). 
• In de inrichting is een aantal koelinstallaties aanwezig die HCFK’s bevatten. Deze 

voldoen aan het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten. 
• De opslagen van milieugevaarlijke (vloei-)stoffen in emballage moeten voldoen aan 

de richtlijnen CPR 15-1 en 15-2. Voor de opslag van loog en zuur in tanks geldt CPR 
9-6. Verder is hoofdstuk 17 van de Wm van toepassing op afvalstoffen. 

• De opslag van vloeibare brandstof in ondergrondse tanks kleiner dan 150 m3 
waarvoor geen nadere regels zijn gesteld (overeenkomstig art. 8.40 en 8.44 Wm) 
moet voldoen aan het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (BOOT).  

• De constructie en installatie, gebruik en controle en de periodieke keuringen van 
ondergrondse stalen tanks moeten worden uitgevoerd overeenkomstig hetgeen 
daaromtrent gesteld is in de CPR 9-1. 

• Er bevindt zich per 1 juli 1993 een geluidszone rond het industrieterrein van NORIT. 
Deze geluidszone vormt mede het akoestische toetsingskader voor de vergunning. 

• Controles omtrent de geluidsbelastingen gaan aan de hand van de Handleiding meten 
en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01. 

 
Produktie en emissie 
 
In onderstaande tabel staan de produktie en ondersteunende activiteiten van NORIT met 
de daarbij horende emissies:  
 

Tabel III.12.: Produktie en emissies NORIT Nederland BV  

Produktie van: Installaties Emissies 

- Poedervormige kool en 
gebroken kool (cokes) 

Twee C-ovens 

- Korrelkool Één E-oven  
- Filterplaten (actieve 

kool) 
Vier B-ovens 

- Stof: bestaat uit asresten 
- SO2: verbranding grondstoffen 
- Nox: verbranding van 

activatiegassen, oxidatie van 
verbrandingslucht 

- PAK’s: komen vrij uit het 
bindmiddel gebruikt bij de 
produktie van korrelkool 

- Specialiteiten Één A-oven - Stof 
Ondersteunende activiteiten:  Bijzonderheden: 

- Energieopwekking - WKK-installatie 
- Gasgestookte ketel 

voor opwekking stoom 
- Noodstroomdiesel-

generator 

Hoog calorisch gas dat vrijkomt bij 
de produktie van kool wordt 
naverbrand in een WKK-installatie.  
Hogedruk-stoom ⇒ elektriciteit 
Lagedruk-stoom ⇒ drogen van turf 

- Proceswaterbereiding  Aanmaak van proces en 
ketelvoedingwater uit opp.water 
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Stof 

schoorsteenemissies 

De meest geschikte techniek voor het verminderen van de stofemissies (rookgasreiniging) 
is het nat elektrostatisch filter. Deze heeft voldoende vangstrendement voor stof (NeR-
maatgevend), de betrouwbaarheid van de installatie is goed en de operationele kosten zijn 
zo laag mogelijk gehouden. De gemiddelde stofemissie zal afnemen van circa 200 
mg/Nm3 tot minder dan 25 mg/Nm3. Alleen tijdens het ketelblazen treedt kortstondig een 
geringe verhoging van de stofemissie op, maar deze leidt niet tot een overschrijding van 
de halfuurgemiddelde concentratie van 25 mg/Nm3. 
 
De emissievracht (kg/uur) van over A ligt ver beneden de emissievracht van de overige 
ovens. De A-oven is economisch afgeschreven en NORIT investeert niet meer in de 
oven. Een onderzoek wordt gestart om de produktie van specialiteiten onder te brengen in 
een andere oven. In het BMP3 wordt dit verder uitgewerkt (Voorschrift 2.8 
onderzoeksverplichting). 
 
Naast de stofemissie van de oveninstallaties komt er op diverse andere plaatsen in het 
produktieproces stof vrij. Het betreft maal-, breek-, zeef-, afzuig-, uitwaai- en 
opzakinstallaties en opslagsilo’s. Achter deze installaties zijn voornamelijk filtrerende 
afscheiders (patronenfilters) en in een enkel geval enkele scrubbers geschakeld. Deze 
installaties voldoen aan de waarde uit de NeR voor filtrerende afscheiders van 10 
mg/nm3, resp. 25 mg/nm3 voor niet filtrerende afscheiders. 
 
Diffuse stofemissies 

Diffuse stofemissies kunnen vrijkomen bij de turfopslag en het turftransport. NORIT 
heeft voorzieningen getroffen om deze emissies te voorkomen, zoals het gesloten 
uitvoeren van transportinstallaties (ten behoeve van transport van de droge turf). 
 
Verzuring door SO2 en NOx 

De maximale emissievrachten van SO2 en NOx zijn resp. 485 en 240 ton/jr. Deze zijn 
veel hoger dan de richtwaarde van 100 ton/jaar. In 1995 is er onderzoek verricht, in het 
kader van het project verzurende procesemissies, naar de mogelijkheden om deze 
emissies terug te brengen. Uit dat onderzoek en tests is gebleken dat een combinatie van 
maatregelen mogelijk is om gelijktijdig stof en SO2 af te vangen. 
 
Voor zover dat kosteneffectief is, zal SO2 reductie plaatsvinden. Het beleid van de 
provincie is in de eerste plaats gericht op reductie van de stofemissie. NORIT stelt als 
randvoorwaarde dat de implementatie van een reinigingsstap voor SO2 mogelijk moet 
zijn zonder dat deze leidt tot extra grote investeringen. 
Het installeren van een nat elektrostatisch filter zal met zich meebrengen dat de SO2-
emissie zal afnemen van circa 550 mg/nm3 tot ca. 300 mg/nm3. Het gaat om een 
neveneffect van de stofverwijderingsinstallatie. 
In de voorschriften is geen harde grenswaarde gesteld aan de SO2-emissie. Deze dient te 
worden teruggebracht door een optimaal gebruik van de installatie. Verder onderzoek 
naar SO2 reductie is noodzakelijk (voorschrift 2.6 onderzoeksverplichting) 
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Voor NOx verwijdering is een aparte nageschakelde techniek nodig. Het reduceren van de 
NOx emissie is, gelet op het beleid van de provincie, niet aan de orde. 
 
Energie 

NORIT heeft zich in 1995 aangesloten bij de Meerjarenafspraak verbetering energie-
efficiency (Mja) van de chemische industrie. Uitgangspunt is een energie-efficiency van 
20% voor het jaar 2000 t.o.v. 1989. Op basis van onderzoeken heeft NORIT een 
Bedrijfsenergieplan (BEP) opgesteld, waarin de maatregelen en de effecten daarvan zijn 
opgenomen. Door de modernisering van de koolwasserij zijn de doelstellingen uit dat 
plan gehaald. 
Op 27 juni 2000 heeft NORIT zich als deelnemer aangesloten bij het convenant 
Benchmarking energie. NORIT gaat een EEP opstellen en formaliseert dit later door 
actualisering van de vergunning. In de vergunning zijn geen energiebesparende 
verplichtingen opgenomen vanwege het nog op te stellen EEP. 
 

PAK’s en KWS 

De gemiddelde emissie van PAK’s bedraagt 26 ug/Nm3 en blijft daarmee ruim onder de 
strengste waarde uit de NeR voor carcinogenen zonder drempelwaarde (100 ug/Nm3). 
De gemiddelde emissie van koolwaterstoffen bedraagt circa 19 mg/Nm3 en blijft daarmee 
ook onder de waarde uit de NeR voor koolwaterstofmengsels van 100 mg/Nm3. 
 

Geluid 

Per 1 juli 1993 is een geluidszone rond het industrieterrein van NORIT vastgesteld. Deze 
geluidszone vormt het akoestische toetsingskader voor de vergunning.  
De geluidsbelasting veroorzaakt door NORIT is op 1 juli ‘93 meer dan 55 dB(A). Er was 
dus sprake van een saneringssituatie. 
Op 18 november 1997 is een saneringsprogramma, dat is een pakket geluidbeperkende 
maatregelen,  voor het bedrijf opgesteld door GS en vervolgens aan de Minister van 
VROM gestuurd met het verzoek om Maximaal Toelaatbare Geluidssterkte vast te 
stellen. 
 
NORIT wil de geluidssterktereducties onder andere realiseren door het verplaatsen van 
geluidsbronnen binnen het bedrijf naar de achterzijde van de inrichting. NORIT vraagt in 
de vergunning om de huidige geluidsruimte aan de achterzijde van het bedrijf te houden. 
GS keurt dit verzoek goed, omdat de achterzijde een gebied betreft waar geen woningen 
of andere geluidgevoelige bestemmingen zijn gelegen of zijn gepland. 
 
Afvalstoffen 

NORIT heeft een interne inzamellogistiek voor haar (gevaarlijke) afvalstoffen. Deze 
logistiek is vastgelegd in het milieuzorgsysteem. Het afval wordt verzameld, opgeslagen 
en gescheiden afgevoerd. Produktafval wordt interne hergebruikt en NORIT doet aan 
afvalpreventie. Er is voor GS geen aanleiding om aanvullende eisen aan de gescheiden 
inzameling en gescheiden opslag van de afvalstoffen te verbinden. 
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Veiligheid 

De opslagplaatsen voor gevaarlijke (afval)stoffen moeten voldoen aan de daarvoor 
geldende CPR-richtlijnen (Commissie Preventie van Rampen). In de voorschriften is dit 
vastgelegd. Verder is hoofdstuk 17 Wm van toepassing. De desbetreffende tekst, voor 
zover van toepassing op de vergunninghouder, zit bij de vergunning. 
NORIT beschikt verder over een calamiteitenplan waarin de procedures bij calamiteiten 
op de locatie is opgenomen. Verder beschikt NORIT over een 
bedrijfshulpverleningsorganisatie en vinden er in overleg met de gemeentelijke 
brandweer Emmen gemeenschappelijke oefeningen plaats. 
 
Bodem en grondwater 

NORIT heeft zich aangemeld bij de Stichting Bodemsanering in gebruik zijnde 
Bedrijfsterreinen (BSB). Op basis van de resultaten van onderzoek is NORIT door de 
BSB als een niet-urgent te saneren geval ingedeeld. De eventueel op grond van de BSB-
overeenkomst voortvloeiende bodemsanering zal op vrijwillige basis plaatsvinden. Een 
saneringstermijn is nog niet vastgesteld. 
 
De opslag van vloeibare brandstof in ondergrondse tanks kleiner dan 150 m3 waarvoor 
geen nadere regels zijn gesteld (overeenkomstig art. 8.40 en 8.44 Wm) moet voldoen aan 
het Besluit opslaan in ondergrondse tanks 1998 (BOOT). Verder moeten de constructie 
en installatie, gebruik en controle en de periodieke keuringen van ondergrondse stalen 
tanks worden uitgevoerd overeenkomstig hetgeen daaromtrent gesteld is in de CPR 9.1. 
Uit de aanvraag van de vergunning blijkt dat dit het geval is. Ondergrondse tanks 
aangelegd overeenkomstig het BOOT voldoen daarmee eveneens aan de Nederlandse 
richtlijn bodembescherming. De tankplaatsen voor de vrachtauto’s zijn voorzien van een 
vloeistofdichte ondergrond. 
In de aanvraag is aangegeven dat de opslagen van milieugevaarlijke (vloei)stoffen in 
emballage moeten voldoen aan de richtlijnen CPR 15-1 en 15-2. Dit is ook in de 
vergunning vastgelegd. Verder moeten activiteiten met een risico voor 
bodemverontreiniging plaatsvinden boven een vloeistofdichte vloer. 
Als zich bodemverontreiniging voordoet moet overeenkomstig de voorschriften worden 
gehandeld. Het betreft voorschriften met betrekking tot melding, onderzoek en 
verwijdering van milieuverontreiniging. 
 
GS heeft NORIT gevraagd om in het kader van BMP-3 (2001-2004) een bodemrisico-
document op te stellen. Dit gebeurt door een quick-scan uit te voeren aan de hand van een 
bodem-risico-checklist. Alle locaties met een potentieel risico worden opnieuw 
geïnventariseerd en de bodembeschermende voorzieningen worden doorgelicht. 
 
Milieuzorg en BMP 
 
NORIT beschikt sinds 1995 over een bedrijfsmilieuzorgsysteem. De werking en 
systematiek van het systeem sluit aan bij het ISO 9002 gecertificeerde 
kwaliteitszorgsysteem. De doelstellingen en procedures van het milieuzorgsysteem zijn 
vastgelegd in het ‘Handboek milieu’ en het ‘Handboek calamiteiten’. Deze documenten 
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bevatten garanties voor structureel milieumanagement. Onder meer wordt voorzien in de 
volgende aspecten: 
 
- milieubeleidsplan; 
- milieujaarplan en Mjv; 
- bedrijfsenergieplan en energiebeheer; 
- gegevensverzameling milieubelasting en monitoring (meting en registratie); 
- calamiteitenplan. 
 
Het milieuzorgsysteem wordt aangepast aan de eisen van de norm ISO 14001. Het beleid 
van NORIT is gericht op de ISO-certificering van het milieuzorgsysteem in 2001. 
 
Jaarlijkse evaluaties van het milieuzorgsysteem leiden zo nodig tot aanpassing van de 
procedures en de instructies uit het systeem. 
Het voldoen aan de ISO 14001-norm betekent dat NORIT regelmatig moet controleren of 
aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt voldaan. Daaronder valt tevens 
het toezien op de naleving van hetgeen in deWm vergunning is bepaald. Dit omvat dus 
niet alleen het controleren van de voorschriften, maar ook het beoordelen van wijzigingen 
in de bedrijfsvoering. 
 
In het kader van het convenant Intentieverklaring uitvoering milieubeleid chemische 
industrie heeft NORIT in 1998 een tweede BMP opgesteld voor de jaren 1998-2001. Het 
BMP 1998-2001 vormt een belangrijk onderdeel van de vergunningaanvraag. Het BMP 
beschrijft de voorgenomen activiteiten en inspanningen op het gebied van het milieu voor 
de komende vier jaren, waarbij een doorkijk naar de verdere toekomst wordt gegeven. De 
belangrijkste maatregelen betreffen: 
- maatregelen om de stofreductie te reduceren; 
- maatregelen om de geluidsbelasting terug te brengen 
- maatregelen om de SO2-emissie terug te brengen; 
- certificering van het milieuzorgsysteem; 
- maatregelen ter verbetering van de energie-efficiency; 
- aanmaak van proces en ketelvoedingwater uit oppervlaktewater; 
- deelname aan de vrijwillige bodemsanering (BSB-operatie). 
 
In de Wm-vergunning is met de BMP-maatregelen en –planning rekening gehouden.  
 
Om de vier jaar wordt het BMP van NORIT vernieuwd. Op grond van de Wm moeten 
vergunningen periodiek worden gecontroleerd. Actualisatie van de vergunning vindt 
plaats via een melding als bedoeld in artikel 8.19 Wm of door middel van een 
verandering in de vergunning. 
 
Meten/registreren/rapporteren 
 
In het kader van haar milieuzorgsysteem verzamelt NORIT gegevens over emissies naar 
de lucht en naar het oppervlaktewater, energieverbruik, drinkwaterverbruik en afvoer van 
afvalstoffen. 
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In de voorschriften bij de vergunning is opgenomen dat NORIT jaarlijks in overleg met 
GS een meet- en registratieprogramma moet opstellen. In ieder geval moeten de emissies 
van stof, SO2, NOx en koolwaterstoffen worden gemeten. 
NORIT rapporteert jaarlijks aan GS over de uitvoering van het BMP in de vorm van een 
milieujaarverslag aan GS. Daarnaast moet NORIT jaarlijks aan GS verslag uitbrengen 
over de uitvoering van haar milieubeleid. Het gaat in het bijzonder om de rapportage-
verplichtingen ten aanzien van milieuonderwerpen en milieuaspecten die niet zijn 
geregeld in het milieujaarverslag dan wel op een globaal niveau zijn geregeld. 
Deze gegevens moeten een representatief beeld geven van de milieusituatie van NORIT 
in het afgelopen jaar en een vooruitblik op het komende verslagjaar. Het uitgangspunt is 
dat deze gegevens gelijktijdig met het Mjv over de uitvoering van het BMP aan GS 
worden gerapporteerd. Zo ontstaat één verslag en kan een integraal beeld van de 
milieusituatie van NORIT worden verkregen. 
 
Bedenkingen tegen het ontwerpbesluit/reacties op- en consequenties van de bedenkingen  
 
Vier omwonenden hebben bedenkingen ingediend tegen het ontwerpbesluit. Deze 
bedenkingen richten zich op een betonlaag in de schouwsloot, die de vrije afwatering van 
een perceel op het afwateringskanaal belemmert. Deze betonlaag is destijds gestort om 
het wegspoelen van grond tegen te gaan. Verder zijn er bedenkingen ingediend die 
betrekking hebben op: 
• Schade door diffuse stofemissies; 
• Overhellende bomen, die schade veroorzaken aan gewassen; 
• De risico’s van NORIT voor de omgeving; 
• Lawaai-overlast; 
• Onkruidoverlast. 
 
De betonlaag wordt verwijderd om de afwatering te herstellen. In verband met de 
algemene hinderaspecten verbonden aan de inrichting is in de vergunning een voorschrift 
opgenomen. Deze stelt dat de inrichting in goede staat van onderhoud moet verkeren en 
dat de werkzaamheden binnen de inrichting zodanig moeten worden uitgevoerd dat zo 
weinig mogelijk hinder voor de omgeving kan ontstaan. Dit geldt dus ook voor de 
onkruidbestrijding. 
 
Om de diffuse emissies tegen te gaan is er een voorschrift opgesteld dat stelt dat diffuse 
emissies van stof bij de opslag, de overslag en het transport van grondstoffen en 
produkten moeten worden voorkomen c.q. zoveel mogelijk worden beperkt door ‘good 
housekeeping’. Verder is een voorschrift toegevoegd dat stelt dat NORIT in planperiode 
3 van het BMP (2001-2004) moet onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen 
worden om de diffuse emissies verder terug te dringen. 
 
NORIT valt niet onder de landelijke regelgeving ten aanzien van externe veiligheid. 
NORIT valt niet onder het BRZO, maar heeft wel maatregelen getroffen om risico’s te 
voorkomen en de effecten van calamiteiten te beperken. De opslagen van gevaarlijke 
(afval)stoffen voldoen aan CPR-1 en CPR–2 en CPR 9-6. Verder is er een 
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calamiteitenplan in werking en wordt er samengewerkt met overheidsinstanties, 
waaronder de gemeentelijke brandweer. 
 
Aan de vergunning zijn geluidsvoorschriften verbonden. Het gaat om voorschriften 
waarin de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidgevoelige 
objecten is vastgelegd. Verder is er een geluidsvoorschrift waarin de maximaal 
toelaatbare piekwaarden van het geluidsniveau zijn vastgelegd. NORIT treft maatregelen 
om specifieke kortstondige verhogingen van het geluidniveau tegen te gaan. 
 
Voorschriften 
 
De voorschriften behorende bij de vergunning schrijven een meet- en registratiesysteem 
voor dat een helder en betrouwbaar beeld geeft van de milieubelasting van de inrichting. 
Elk jaar voor 1 januari moet aan het college van GS ter goedkeuring een meet- en 
registratieprogramma worden toegezonden. Hierin staan de meet en 
registratieverplichtingen voor het volgend kalenderjaar en zijn de metingen van de 
diverse emissies (stof, SO2, NOx, KWS en PAK’s) opgenomen (voorschrift 1.2 en 1.3). 
 
Verder moet het bedrijf gegevens aan GS verstrekken over (voorschrift 1.4): 
• De in het afgelopen jaar gerealiseerde emissiereducties en de daarvoor getroffen 

maatregelen/voorzieningen; 
• Onderzoeksresultaten, resultaten, resultaten van metingen en keuringen; 
• Voorgevallen calamiteiten en klachten en getroffen maatregelen; 
• Gegevens betreffende afvalstoffen (hoeveelheden, samenstelling en afvoer); 
• De uitvoering van het Bedrijfenergieplan c.q. energy-efficiencyplan. 
 
Als er verontreiniging van het milieu optreedt, dan moet deze verontreiniging worden 
gemeld bij GS en moet er een onderzoek worden verricht naar de eventuele gevolgen. De 
verontreiniging moet zo spoedig mogelijk worden verwijderd (voorschrift 1.6, 1.7 en 
1.8). 
 
Emissies 

De ovens zijn ingedeeld in clusters (groepen) en in onderstaande tabel is aangegeven 
binnen welke termijn voor de betreffende cluster de stofemissie moet zijn verminderd tot 
25 mg/nm3 (voorschrift 2.2). 
 
Tabel III.13.: Reductie-termijnen stofemissie 

Ovencluster Termijn waarbinnen stofemissie moet 
zijn teruggebracht tot 25 mg/nm3 

Ovencluster 1 (draaiovens B1 en B2) 31 dec. 2001 
Ovencluster 2 (draaiovens B3, B4 en C3) 31 dec. 2004 
Ovencluster 3 (draaioven C2, E en koeler KKN) 31 dec. 2006 
A-oven n.v.t. 
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De maximale emissies (in ton/jr) moet worden gereduceerd volgens onderstaand schema 
(voorschrift 2.1, 2.3 en 2.4): 
 
Tabel III.14.: Maximaal toegestane -emissies 

Tijdstip Maximale 
toegestane 
stofemissie 
(ton/jr) 

Maximaal 
toegestane 
SO2-emissie 
en 
streefwaarden 
(ton/jr) 

Maximaal 
toegestane 
NOx-
emissie  
(ton/jr) 

Maximaal 
toegestane 
KWS-
emissie 
(ton/jr) 

Maximaal 
toegestane 
PAK’s-
emissie 
(ton/jr) 

Vanaf van kracht 
worden vergunning 

220 485 (n.v.t.) 240 10.4 15 

Vanaf 31 dec. 2001 160 485 (420) 
Vanaf 31 dec. 2004 75 485 (330) 
Vanaf 31 dec. 2006 30 485 (285) 

 

 
Binnen een jaar nadat de rookgasreinigingsinstallatie is gebouwd moeten metingen 
worden verricht naar het effect van de getroffen stofreducerende maatregelen. Daarbij 
wordt, naast stof, ook het effect op de SO2-emissie bepaald (voorschrift 2.5). 
 
Energie 

NORIT beschikt over twee reserve-installaties voor de opwekking van energie. Gelet op 
de bijzondere toepassing van de installaties en het geringe draaiuren per jaar zijn geen 
emissie-eisen voor de installaties opgenomen. Wel is voor beide installaties een 
eenmalige meting van NOx voorgeschreven. 
 
Geluid 

In de sanering van de geluidshinder is een fasering aangebracht in die zin dat GS de 
minister hebben aangegeven welke geluidgrenswaarden voor 1 januari 2003 kunnen 
worden bereikt. De huidige maximale geluidsbelasting van de dichtstbijzijnde woning is 
62 dB(A). Op 1 januari 2003 moet deze geluidsbelasting zijn teruggebracht tot 61 dB(A) 
en op 1 januari 2011 moet deze zijn teruggebracht tot 55 dB(A). 
 
De geluidsbelasting, veroorzaakt door de inrichting (incl. transportbewegingen) mogen 
de waarden in onderstaande tabel niet overschrijden (voorschrift 3.1). 
Deze geluidssterktes kunnen gerealiseerd worden als de maatregelen uit het vastgestelde 
saneringsprogramma worden uitgevoerd. 
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Tabel III.15.: Maximaal toelaatbare geluidsbelasting ( in dB (A)) 

Repressentatieve 
beoordelingspunten 

Toelaatbare 
geluidsbelasting 
tot 1 jan. 2003  

Toelaatbare 
geluidsbelasting 
1 jan. 2003 - 1 jan. 2011  

Toelaatbare 
geluidsbelasting 
vanaf 1 jan. 2011  

Mr. Ovingstraat 39 60 60 55 
Noorderkering 159 64 62 55 
Mr. Ovenstraat 17 61 57 55 
Van Echtenskanaal NZ 200 57 56 55 
Oude Zwarteweg 53 53 53 
Van Echtenskanaal NZ 181 57 56 55 
 
Daarnaast is nog een voorschrift (3.3) opgenomen m.b.t. het beperken van kortstondige 
verhogingen van het geluidsniveau (Lmax). Het voorschrift betreft de normale 
bedrijfsvoering en geen incidentele situaties. De piekwaarden (Lmax) mogen op de 
bovengenoemde immissiepunten niet meer bedragen dan: 
- 70 dB (A) tussen 07.00 uur en 19.00 uur 
- 65 dB (A) tussen 19.00 uur en 23.00 uur 
- 60 dB (A) tussen 23.00 uur en 07.00 uur. 
 
Controle van voorschrift 3.1 en 3.3 moet gebeuren overeenkomstig de Handleiding meten 
en rekenen industrielawaai IL-HR-13-01, net als de beoordeling van meetresultaten 
(voorschrift 3.4). 
 
Onderzoeksverplichtingen 
 
In de voorschriften zijn diverse onderzoeksverplichtingen opgenomen, namelijk: 
1. Welke emissiereductie van SO2 technisch en economisch haalbaar is bij de 

introductie van een reinigingsstap voor SO2 in de rookgasreinigingsinstallatie achter 
overcluster 1 (voor 1 jan. 2003) (voorschrift 2.5). 

2. Welke emissiereductie van NOx, CO en CxHy redelijkerwijs haalbaar zijn door middel 
van verdere optimalisatie van het verbrandingsproces in de naverbranders achter de 
draaiovens (voor 1 jan. 2004) (voorschrift 2.7). 

3. Welke maatregelen redelijkerwijs verder nog mogelijk zijn om diffuse stofemissies te 
voorkomen. Dit onderzoek vindt plaats in planperiode 3 van het BMP (2001-2004) 
(voorschrift 2.14).  

4. Wat de samenstelling van het stof is, dat in de rookgasreiniging wordt afgevangen 
(voor 1 jan. 2002) (voorschrift 5.1). 

5. Wat de mogelijkheden zijn voor de overbrenging van specialiteitenkool naar een 
andere overinstallatie (in planperiode 3 van het BMP (2001-2004)) (voorschrift 2.8). 

6. Een akoestisch onderzoek binnen zes maanden na het uitvoeren van de 
geluidssaneringsmaatregelen dat aantoont dat aan de in de voorschriften 3.1 en 3.3 
vermelde geluidsbelastingen wordt voldaan (voorschrift 3.5). 

 
Deze onderzoeken worden overlegd en moeten zijn goedgekeurd door GS. De resultaten 
worden aan GS overhandigd. De rapportage over de onderzoeken 1, 3 en 4 worden als 
uitwerking van het BMP vastgelegd (voorschrift 2.11 en 2.14). 
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Overige voorschriften 

 
Resultaten van het onderzoek dat in het kader van het convenant ‘benchmarking energie’ 
worden uitgevoerd en de daaruit voortdurende maatregelen moeten worden vastgelegd in 
een EEP. Dit plan wordt ter goedkeuring aan GS toegezonden (voorschrift 5.2).  
 
De gehele inrichting moet in goede staat van onderhoud verkeren; de werkzaamheden 
binnen de inrichting dienen zodanig te worden uitgevoerd dat zo weinig mogelijk hinder 
voor omgeving kan ontstaan (voorschrift 5.3) 
 
Conclusies 
 
NORIT heeft haar milieubeleid in de jaren ‘90 in toenemende mate vormgegeven. Dit 
komt tot uitdrukking in de aansluiting van het bedrijf bij het milieuconvenant van de 
chemische industrie (1993) en meer recentelijk bij het Convenant benchmarking (2000). 
Daarbij heeft NORIT een milieuzorgsysteem ontwikkeld, stelt vierjaarlijks een BMP op 
en rapporteert over de uitvoering daarvan. 
 
NORIT voldoet, in de ogen van de provincie, aan de eisen die worden gesteld om voor 
een vergunning op maat (VOM) in aanmerking te komen. Het bedrijf komt in aanmerking 
voor een dergelijke aanpak van de vergunningverlening, omdat is gebleken dat het de 
eigen verantwoordelijkheid voor milieubeleid heeft opgepakt en geïntegreerd in de 
bedrijfsvoering. Daarbij heeft de provincie vertrouwen in het milieubeleid van NORIT. 
 
Dit betekent concreet dat het bedrijf aan volgende eisen voldoet:  
- het bedrijf moet een structureel milieumanagement voeren. Het milieuzorgsysteem 

moet in principe certificeerbaar zijn dan wel op korte termijn gecertificeerd worden; 
- het bedrijf controleert zichzelf door interne en externe audits; 
- vierjaarlijks moet een BMP worden opgesteld en jaarlijks moet een Mjv worden 

overlegd. Dit Mjv bevat informatie over de actuele milieubelasting, de gerealiseerde 
en voorgenomen verbeteringen en wijzigingen in de bedrijfsvoering; 

- het milieubeleid moet gericht zijn op continue verbetering van de milieuprestaties.  
 
In de Wm-revisie-vergunning zijn doelvoorschriften opgenomen ten aanzien van de 
emissies naar de lucht en de door de minister voorgestelde maximaal toelaatbare 
geluidsbelastingen. In het verlengde van doelvoorschriften zijn meet- en 
rapportageverplichtingen opgenomen. Er zijn in de voorschriften geen middelen 
beschreven op welke wijze deze emissiereducties c.q. geluidssterktereducties moeten 
worden behaald.  
In de vergunning is de sanering van de stofemissie van de oveninstallaties vastgelegd en 
zijn onderzoeksverplichtingen en voorlopige streefwaarden voor de SO2-emissies 
opgenomen. 
 
De bedenkingen, voor zover deze zich richten tegen het ontwerpbesluit op grond van de 
Wm, zijn gegrond verklaard en er is aan tegemoet gekomen door de vergunning aan te 
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scherpen. Er is een kapstokvoorschrift aan de vergunning toegevoegd, waarin is 
aangegeven dat de inrichting in goede staat moet verkeren en dat de werkzaamheden 
binnen de inrichting zodanig moeten worden uitgevoerd dat zo weinig mogelijk hinder 
voor de omgeving kan ontstaan. 
 
NORIT heeft in haar aanvraag aangegeven dat zij bij nieuwbouw of aanpassingen van 
bestaande installaties streeft naar maatregelen volgens de inzet van de stand der techniek 
mits dit economisch verantwoord is gelet op de noodzaak tot behoud van haar 
concurrentiepositie. In dat opzicht voldoet NORIT aan het uitgangspunt dat voldaan moet 
worden aan het ALARA-beginsel. 
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Bijlage 1. Interviews provincie Groningen, Friesland en Drenthe 
 
Groningen 

 
Plaats: provinciehuis Groningen, Groningen 
Interview met: Dhr. Edzko Smid, coördinator handhaving Wm-vergunningen 
 
1. Hoe groot is het provinciaal apparaat dat zich bezighoudt met de verlening en 

handhaving van milieuvergunningen? 
 
Vaak gaat de verlening van een Wm-vergunning in combinatie met een ontgrondings- of 
bouwvergunning. Er zijn diverse vergunningcombinaties mogelijk. 
Maar, bij de verlening van alléén vergunningen op basis van de Wm zijn 31 personen 
betrokken, verdeeld in drie categorieën, namelijk: 
1. Chemie en gevaarlijk afval    
2. Grondwater, groenwetten, voeding, bouw, afvalverwerking, ontgronding, geluid 
3. Metaal, energie en stortplaatsen. 
 
Bij de handhaving van vergunningen zijn 26 personen betrokken. Deze zijn verdeeld 
onder o.a. de categorieën: procesindustrie, afval en velddelicten. Er zijn drie personen 
specifiek betrokken bij de milieuzorg (veelal overlegfunctie), twee personen specifiek bij 
zwem en badzones en een aantal bij diverse veiligheidsaspecten. 
 
In totaal zijn er dus 57 personen, inclusief specialisten op diverse gebieden, betrokken bij 
de verlening dan wel handhaving van Wm-vergunningen.  
Het aantal betrokkenen hangt sterk af van de grootte van de provincie en hoeveel 
bedrijven/inrichtingen deze herbergt.  
 
2. Welke instanties zijn betrokken bij het opstellen en naleven van de voor een bepaalde 

inrichting gestelde voorschriften? 
 
De instanties die zijn betrokken bij het opstellen en naleven van de voorschriften zijn: 
 
- De gemeente (B&W); zowel bij de verlening als handhaving van de vergunning 
- De provincies (GS); zowel bij de verlening als handhaving van de vergunning 
- De waterkwaliteitsbeheerder; in verband met de Wvo 
- De Minister van VROM; de Minister heeft een adviesrol, wanneer gevaarlijke 

afvalstoffen een rol spelen. Hierbij is landelijke coördinatie noodzakelijk. De 
Regionale inspectie is de spreekbuis van de Minister; zij heeft een adviesfunctie aan 
de vergunningverlener 

- De Minister van EZ (Economische Zaken). Deze verleent ook milieuvergunningen in 
het geval van mijninrichtingen, dus op basis van de Mijnwet 

- Adviesbureaus; advies aan vergunningaanvrager in het voortraject van het 
vergunningverleningsproces. Verder zijn er heel veel instanties die een rol kunnen 
spelen in het voortraject, waaronder het RIZA (Rijksinstituut Integraal 
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Zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling) voor het vaststellen van normen voor in 
de Wvo-vergunning 

- De politie; bij de aangifte van ernstige milieuovertredingen (misdrijven) door de 
bestuurlijke toezichthouder. 

 
3. Wat zijn de beleidskaders binnen de provincie waar, bij het opstellen van een 

vergunning, rekening mee moet worden gehouden? 
 
De beleidskaders zijn:  
 
1. het milieubeleidsplan  
 
Dit is een op locaties gericht plan, waarin wordt bekeken of er voor bepaalde gebieden 
zwaardere normen moeten gelden dan de landelijk vastgestelde normen. Het 
milieubeleidsplan is geïntegreerd in het P.O.P (het provinciaal omgevingsplan). Het 
P.O.P is een combinatie van de volgende Ruimtelijke Ordeningsplannen:  
- Het streekplan, waarin in hoofdlijnen de ontwikkelingen op het gebied van o.a. 

industrie, recreatie en wonen worden behandeld. Uit het streekplan vloeit het 
bestemmingsplan voort, waarin de hiervoor genoemde functies worden uitgewerkt 

- Het waterhuishoudingsplan 
- Het provinciaal milieubeleidsplan. 
 
2. De Europese regelgeving 
3. De nationale wet & regelgeving, wat betreft de normen, die moeten worden 

opgenomen in de vergunning. De nationale wet & regelgeving mag niet afwijken van 
de Europese regelgeving 

4. De provinciale milieuverordening, voor het stellen van extra regels voor zover de 
landelijke regelgeving dat toelaat. 

 
4. Zijn er algemene regels hoe ambtenaren met de diverse criteria bij het opstellen van 

milieuvergunningen moeten omgaan? 
 
Ja, er zijn instructiebepalingen hoe ambtenaren de diverse criteria moeten toepassen. Dit 
heet het basisdocument Wm-vergunningen en is een kwaliteitssysteem. Dit 
instructiedocument  is een administratieve handleiding. 
 
5. Hoe verloopt het inspraakproces binnen een vergunningverleningproces in de 

provincie? 
 
Het inspraakproces verloopt volgens de wet, afdeling 3.5 Awb. In de Wm staat welk 
artikel in de Awb toegepast moet worden. 
 
6. In het vergunningverleningsproces zitten momenten waar inspraak plaatsvindt. Hoe 

vaak worden er bedenkingen/bezwaren geuit en hoe vaak worden deze gehonoreerd? 
Wat zijn de consequenties van zo’n bedenking/bezwaar? 
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Heel erg vaak worden er bedenkingen geuit; belangenverenigingen zoals de 
Waddenvereniging klagen erg veel. Dit hoort bij het vergunningverleningsproces en het 
is hun goed recht. Belangenverenigingen zoals de waddenverenigingen proberen 
sommige dingen tegen te houden. Ze spelen binnen onze provincie een grote rol in het 
voortraject van de vergunningverlening. Hier geven zij, net als andere 
belangenverenigingen en belanghebbende, hun visie over diverse zaken. Zij wenden hun 
invloed aan in het  poldermodel dat Nederland hanteert. 
Ook naaste buren dienen vaak bedenkingen en bezwaren in. Vaak zijn deze emotioneel 
van aard. De consequenties van bedenkingen zijn dat er in overleg tussen de betrokkenen 
voorschriften worden opgesteld die bij de vergunning geleverd worden. Bij bezwaren 
vindt soms een belangenafweging plaats door de Raad van State. Aanpassing van de 
voorschriften is dan één van de mogelijkheden. 
 
7. Hoe wordt de handhaving van milieuvergunningen geregeld binnen de provincie? 
 
De handhaving van milieuvergunningen gaat aan de hand van het bureauwerkplan 2001 
met daarin de o.a. voorgenomen bezoekfrequenties. 
 
8. Hoe vaak vinden controles plaats en hoe worden die uitgevoerd? 
 
Het is afhankelijk van het bedrijf hoe vaak er controles plaatsvinden en hoe die worden 
uitgevoerd (zie bureauwerkplan 2001 Milieuzorg & Toezicht en IPO rapportage Wm-
vergunningverlening en handhaving). Er zijn diverse soorten toezicht, waaronder de 
bedrijfsbezoeken, metingen en administratief toezicht en ketenbeheer. 
 
9. Hoe gaan ambtenaren om met bezwaren van eenieder tegen een lopende vergunning? 
 
Er is een klachtenlijn, die dag en nacht openstaat voor milieuklachten. Er vindt een 
beoordeling plaats door de meldkamer van de politie. Klachten worden altijd 
geregistreerd en er vindt ook altijd feedback plaats naar de indiener van de klacht. Als er 
volgens de handhaver teveel klachten over een bepaalde inrichting binnenkomen worden 
er voorzieningen getroffen. 
Een andere mogelijkheid is een verzoek om handhaving. Dit gebeurt wel eens, maar niet 
in grote getale. 
 
10. Hoe wordt de handhaving gecoördineerd en vindt er afstemming plaats tussen de 

diverse betrokkenen? 
 
- Per bedrijf is er één handhaver. Na een bepaalde periode wordt er gerouleerd en er 

wordt geprobeerd te voorkomen dat een persoon ‘te lang’ op een bepaald bedrijf zit, 
maar er is niet een regel voor een periodewisseling. Na 20 jaar kan er 
bedrijfsblindheid optreden en dan is het nodig om te rouleren. Ook de behoefte van de 
toezichthouder in kwestie wordt meegenomen. Na een bepaalde tijd wil die vaak ook 
van inrichting veranderen; 

- bij grotere bedrijven is het mogelijk dat er meerdere handhavers zijn. Dit zijn 
deskundigen die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van een bepaald onderdeel 
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van de inrichting. De meerdere handhavers krijgen dus ieder een bepaald onderdeel 
van het bedrijf. 

 
In principe is het zo dat er één contactpersoon per inrichting is. Er wordt zo weinig 
mogelijk opgesplitst.  
Wanneer bijvoorbeeld de Regionale Inspectie een bedrijfsbezoek wil doen neemt deze 
vaak eerst contact op met de verantwoordelijke handhaver. Deze is op de hoogte van de 
hetgeen er plaatsvindt bij het bedrijf. 
 
11. Is er een formele termijn waarop vergunningen verouderen? 
 
Bij vergunningen waarbij afvalstoffen in het spel zijn is de maximale termijn 10 jaar. 
Deze termijn is wettelijk vastgesteld. Normaal gesproken wordt de vergunning minimaal 
eenmaal per 5 jaar herzien. Echter door capaciteitstekort kan hieraan niet altijd worden 
voldaan en moeten er prioriteiten worden gesteld. Bij een vergunning die meer dan 10 
jaar oud is mag men stellen dat deze oud is, maar dat houdt niet automatisch in dat hij 
ook niet meer adequaat is. Wel worden de vergunningen tegen het licht gehouden of ze 
nog toereikend zijn. Mocht dat niet zo zijn, dan overlegd de vergunningverlenend 
ambtenaar met het bedrijf over de te nemen maatregelen. 
 
12. Draaien er bedrijven op ‘verouderde’ vergunningen en zo ja, hoe komt het dat die 

vergunningen (nog) niet zijn aangepast aan de huidige standaard. 
 
Ja, het zou een illusie zijn om te beweren dat dat niet voor zou komen. ‘Verouderde’ 
vergunningen komen mede voor vanwege een capaciteitstekort. De provincie is nooit 
aansprakelijk voor verouderde vergunningen!! De verantwoordelijkheid ligt nooit bij de 
overheid. In beginsel moet de vergunninghouder zelf zorgen dat de vergunning 
toereikend is. Wel moet de overheid, bij een situatie die niet overeenkomt met hetgeen 
waarvoor de vergunning geldt, wijzen op het aanvragen van een nieuwe vergunning. Het 
behoort tot een plicht van de overheid om de intentie te hebben tot aanpassing van 
vergunningen.  
 
13. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst voor bedrijven die draaien op een 

verouderde vergunning of die activiteiten hebben die passief worden gedoogd? 
 
In bepaalde situaties ontkom je er niet aan om te gedogen. Neem nou bijvoorbeeld een 
afvalverwerkingsinstallatie (AVI). Er wordt afval geproduceerd door burgers en dat zal 
verwerkt moeten worden, ook als een AVI niet geheel volgens vergunning draait. Er 
moet worden gestreefd naar aanpassing van de vergunning, maar een inrichting sluiten 
lost niks op. Er wordt dus wel eens een gedoogbesluit genomen.  
Er moet worden voorkomen dat er passief wordt gedoogd, maar het gebeurt. Bijvoorbeeld 
wanneer de toezichthouder het na een bepaalde tijd het zat is, hij krijgt dan zoiets als: 
‘laat maar’. Neem nou bijvoorbeeld een brandblusser met een knoop in de slang. De 
toezichthouder wijst erop en zegt dat dat niet volgens de vergunning is en dat het 
aangepast dient te worden. Als dit nadat er diverse keren op gewezen is nog steeds het 
geval is kan ervoor worden gekozen om op te treden of te dit te gedogen.  



 165

Er kan geen perfecte wereld gemaakt worden door alleen wetten en regels. Gedogen zien 
als een vorm van corruptheid is verkeerd. Gedogen is het niet redelijk vinden om op te 
treden, en dus afzien van maatregelen zoals bestuursdwang. Het is nog maar de vraag of 
gedogen getolereerd wordt als gekeken wordt naar het Europees recht.  
In beginsel zal de overheid handhavend moeten optreden in diverse gevallen, maar er is 
geen handhavingsplicht. Men mag gemotiveerd afwijken. 
 
Vraag aan De heer Van der Sleen (projectleider voor Methanor, provincie Groningen): 
 
14. Hoever is het voortraject voor de revisievergunning voor het bedrijf Methanor 

ondertussen gevorderd? Wat gaat er in de nabije toekomst gaat gebeuren en hoe komt 
het dat het voortraject al zo'n lange tijd duurt? ligt de oorzaak bij het bedrijf of mede 
bij de provincie? 

 
Reactie via mail:  
 
29 november 2001 is het eindconcept van de geïntegreerde aanvraag voor een 
revisievergunning Wm en nieuwe Wvo vergunningen van Rijkswaterstaat en Waterschap 
Hunze en Aa's besproken. Stukken zijn niet openbaar; deze zijn pas beschikbaar als de 
ontwerpbeschikking ter visie komt.  
Tevens heeft Methanor een aanmeldingsnotitie ingediend ten behoeve van een besluit 
over de m.e.r-plichtigheid dat de bevoegde gezagen moeten nemen. Dit  besluit komt 
voor de kerst 2001 nog ter visie. Methanor hoeft geen MER te  maken.  
Na de tervisieleggingsperiode wil Methanor de aanvraag voor een revisievergunning 
indienen. Vergunningverlening wordt voorzien voor het 2de kwartaal 2002.  Na het 
inwerkingtreding van het nieuwe BRZO-besluit in juli 1999, diende  Methanor allereerst 
een nieuw VR (veiligheidsrapport) te maken alvorens een  aanvraag kon worden 
ingediend. Inmiddels is een VR ter beoordeling aan de  bevoegde gezagen aangeboden. 
Hier kwam bij dat ook nog een besluit over de m.e.r-plichtigheid moet worden  genomen 
voordat de aanvraag in behandeling kan worden genomen.  
Vertraging sinds 1999 ligt dus aan gewijzigde regelgeving. Overigens is de 
revisievergunning uit 1980 inclusief de sinds die tijd gedane meldingen in het kader van 
de Hw en de Wm (dit zijn er vele) een vergunning die de situatie dekt.  De vergunning is 
inhoudelijk actueel. 
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Friesland 

 
Plaats: provinciehuis Friesland, Leeuwarden 
Interview met: Dhr. W.H.L. Oostra (hoofd bureau milieuvergunningen) 
 
1. Hoe groot is het provinciaal apparaat dat zich bezighoudt met de verlening en 

handhaving van milieuvergunningen? 
 
De afdeling Milieubeheer bestaat uit ongeveer 80 medewerkers en is opgesplitst in een 
bureau Milieuvergunningen, een bureau Milieutoezicht en een eenheid Beleid en 
Ondersteuning. Deze 80 personen zijn ongeveer gelijk verdeeld over de drie bureaus: 30 
personen bij het bureau milieuvergunningen, 30 bij bureau toezicht en 20 bij de eenheid 
Beleid en Ondersteuning.  
Daarnaast is er één persoon die wordt ingezet als ‘vliegende keep’. Hij is niet vastgezet 
op een bepaalde taak, maar springt bij waar mogelijk en noodzakelijk is, bijvoorbeeld 
wanneer zich calamiteiten voordoen. 
Er komen op zeer korte termijn 9 werknemers bij. Allen worden ingezet bij de verlening 
van Wm-vergunningen. Dit is nodig vanwege het capaciteitstekort en de grote stroom van 
nieuwe aanvragen van milieuvergunningen binnen de provincie. Dit komt onder andere 
omdat de leges (heffing) van de milieuvergunningen zijn vervallen. Vroeger moest er 
zo’n 25.000 gulden voor een vergunning betaald worden, wat nu niet meer het geval is.  
Daarnaast is de Europese regelgeving ten opzichte van afvalstoffen veranderd, waardoor 
de vergunningen van de bedrijven met afvalstoffen moeten worden doorgelicht en de 
voorschriften worden aangepast. Hier moet ook de tijd voor gezocht worden en die is er 
amper.  
 
2. Welke instanties zijn betrokken bij het opstellen en naleven van de voor een bepaalde 

inrichting gestelde voorschriften? 
 
De instanties die zijn betrokken bij het opstellen en naleven van de voorschriften zijn: 
 
- De provincie heeft de belangrijkste taak hierbij, zowel bij de verlening als 

handhaving van de vergunning. Daarbij zijn er wettelijke adviseurs zoals de milieu-
inspectie die de provincie adviseren en daarnaast toezicht houden op de provinciale 
taken.  

- Daarnaast heb je de brandweer in de gemeente waar het bedrijf gevestigd is. Met de 
brandweer vindt overleg plaats over diverse veiligheidsaspecten. Dit overleg heeft 
voornamelijk betrekking op de bouwvergunning. 

- Soms wordt de verlening van een vergunning uitbesteed aan een adviesbureau. Dit 
wegens het beperkt aantal personen die beschikbaar is voor de verlening van 
vergunningen. De stroom aanvragen is te groot om het allemaal zelf te doen. 

- Adviesbureaus zoals bijv. SAFE, gespecialiseerd in het aspect veiligheid, worden 
gevraagd om advies uit te brengen  

- Het waterschap (Wetterskip) houdt zich bezig met het verlenen van de Wvo-
vergunning. Wettelijke adviseurs bij deze vergunning is onder andere het RIZA 
(Rijksinstituut Integraal Zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling). 



 167

- De Algemene Inspectie Dienst (AID) is ook een handhavende instantie en houdt 
voornamelijk controles op het gebied van de landbouw. 

- Er is ook nog de ‘Afvalsturing Friesland’, waarin de gemeentes samenwerken op het 
gebied van het beleid ten opzichte van bedrijfsafval. 

 
3. Wat zijn de beleidskaders binnen de provincie waar, bij het opstellen van een 

vergunning, rekening mee moet worden gehouden? 
 
Het beleidskader is het Provinciaal Milieubeleidsplan plus zijn uitvoeringsnotities, 
waaronder de notitie vergunningverlening. Dit beleidplan is afgeleid van het landelijke 
beleid.  
Verder moet de Wm worden nageleefd en zijn er richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de NeR, 
waaraan de voorschriften bij de vergunning moet voldoen. 
 
4. Zijn er algemene regels hoe ambtenaren met de diverse criteria bij het opstellen van 

milieuvergunningen moeten omgaan? 
 
Ja, er is een stap-voor-stap-handleiding, waar de hele procedure voor verlening van de 
vergunning wordt beschreven. Deze handleiding heet ‘Handboek Milieuvergunningen en 
Toezicht’. Hierin staan geen voorschriften, maar alleen de procedure die doorlopen moet 
worden. 
 
5. Hoe verloopt het inspraakproces binnen een vergunningverleningsproces in de 

provincie? 
 
Het inspraakproces verloopt via de wet (afdeling 3.5 Awb). Soms wordt er door de 
provincie een openbare zitting georganiseerd en daar kunnen burgers of groeperingen hun 
mening geven over de te verlenen vergunning. 
Soms worden er voorlichtingsdagen georganiseerd om burgers te laten zien wat de 
plannen van de provincie zijn. Denk bijvoorbeeld aan het project ‘Drachtster vaart’, een 
zeer groot project waarbij tijdens voorlichtingsdagen de burger te zien kreeg hoe 
Drachten er in de toekomst eruit zal zien en welke veranderingen er te verwachten zijn. 
 
6. In het vergunningverleningsproces zitten momenten waar inspraak plaatsvindt. Hoe 

vaak worden er bedenkingen/bezwaren (tegen een ontwerpvergunning) geuit en hoe 
vaak worden deze gehonoreerd? Wat zijn de consequenties van zo’n 
bedenking/bezwaar? 

 
Het hangt sterk af van watvoor bedrijven het betreft. Met name bij stortplaatsen en 
baggerdepots worden veel bedenkingen ingediend. Ook bij een bedrijf zoals Rendac 
(destructiebedrijf) zijn erg veel bedenkingen ingediend. Dit zijn allemaal bedrijven die 
negatieve emoties oproepen en veelal zijn de bezwaren dus emotioneel van aard. 
Wanneer bedenkingen worden geuit wordt nagegaan of deze gegrond dan wel ongegrond 
zijn. Als deze bedenkingen gegrond zijn, zullen de consequenties zijn dat er aanpassingen 
van de voorschriften plaatsvinden.  
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Meestal zijn de bedenkingen tegen een ontwerpbesluit ongegrond en blijft het 
ontwerpbesluit onveranderd. Bij te laat ingediende bedenkingen wordt het bezwaar niet 
ontvankelijk verklaard en wordt verder dus niet behandeld. 
 
7. Hoe wordt de handhaving van milieuvergunningen geregeld binnen de provincie? 
 
De handhaving van milieuvergunningen gaat vanaf volgend jaar aan de hand van 
toezichtsplannen. Voor elk bedrijf zal er één worden opgesteld. Voor diverse bedrijven is 
er al eentje beschikbaar. Het project van de invoering van de toezichtsplannen moet 
afgerond zijn in 2003. 
Er wordt in de toezichtsplannen gewerkt met milieuscores. Dit zijn scores die aangeven 
hoe goed een bedrijf is op het gebied van milieuzaken. Er wordt rekening gehouden met 
het aantal overtredingen van een bedrijf, of een bedrijf een intern zorgsysteem heeft, etc. 
Tot nu toe zijn er standaarden voor het aantal controles bij de diverse bedrijven. Deze 
staan in het handhavingsprogramma Toezicht en de daarin geïntegreerde planning. Deze 
planning wordt jaarlijks gemaakt. 
Daarnaast is er nog het jaarlijkse vergunningsprogramma, waarin staat beschreven 
hoeveel mankracht er beschikbaar is voor vergunningverlening en hoeveel uren het kost 
om een vergunning op te stellen. Hieruit komt naar voren hoeveel vergunningen er door 
de provincie verleend kunnen worden. 
 
8. Hoe vaak vinden controles plaats en hoe worden die uitgevoerd? 
 
Het is afhankelijk van het bedrijf hoe vaak er controles plaatsvinden. Er wordt nu nog 
gewerkt met standaard-getallen voor het aantal controles, maar vanaf volgend jaar gaat de 
provincie over op een systeem met toezichtsplannen en milieuscores, zodat er meer 
bedrijfsgericht gehandhaafd kan worden. 
 
Naast preventieve controles zijn er ook repressieve- en administratieve controles. Het 
laatste komt nauwelijks voor. In de planning staat dat er op jaarbasis tussen de 1000 en 
1100 controles gedaan moeten worden. Door een tekort aan mankracht wordt dit aantal 
bij lange na niet gehaald.   
 
9. Hoe gaan ambtenaren om met bezwaren van eenieder tegen een lopende vergunning? 
 
Er is een klachtenlijn, die openstaat voor milieuklachten. Klachten worden geregistreerd 
en gecontroleerd. De indiener van de klacht krijgt altijd bericht terug over wat er met zijn 
klacht is gedaan. Anonieme klachten verdwijnen meteen in de prullenbak. Klachten 
waarbij niet duidelijk is wie er geklaagd heeft worden dus niet behandeld. Klagers 
kunnen wel vragen om hun naam niet vrij te geven. Dat komt wel voor. 
 
Iemand kan zich ook rechtstreeks wenden tot de afdeling milieubeheer. De klacht gaat 
dan naar de handhaver die ermee aan de slag gaat. Als na controle blijkt dat de klacht 
gegrond is wordt er bekeken wat er aan de situatie gedaan kan worden. De overlast kan 
ook eenmalig zijn; er kan sprake zijn van een calamiteit. Aanpassing van voorschriften is 
dan niet aan de orde. 
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Er kan ook een verzoek tot aanpassing van de voorschriften plaatsvinden. Er zal worden 
onderzocht of de huidige voorschriften milieuhygiënisch niet meer toereikend zijn. 
Mocht dat het geval zijn dat kan er een ambtshalve wijziging plaatsvinden (aanvulling 
van de voorschriften). Het komt ook voor dat de situatie na onderzoek milieuhygiënisch 
wel verantwoord is. Dan zal er afwijzing van het verzoek plaatsvinden. 
 
Een andere mogelijkheid is een verzoek om handhaving. Dit verzoek vindt plaats 
wanneer het duidelijk is dat de voorschriften worden overtreden. De provincie zal een 
voorwaarschuwing naar het bedrijf sturen waarin staat dat de situatie moet veranderen, of 
dat anders een bestuurlijke sanctie zal volgen (bijv. een dwangsom). 
 
10. Hoe wordt de handhaving gecoördineerd en vindt er afstemming plaats tussen de 

diverse betrokkenen? 
 
Per bedrijf is er in principe één handhaver. Na een bepaalde periode kan er worden 
gerouleerd. Bij sommige bedrijven zijn er twee handhavers. Onderling zal er dan 
afstemming plaatsvinden. 
 
Daarnaast kan er een gezamenlijke controle plaatsvinden. Er kan gedacht worden aan een 
controle van de provincie samen met de brandweer (omtrent veiligheidsaspecten in de 
bouwvergunning), van de gemeente met het waterschap (met betrekking op de Wvo-
vergunning) en van provincie met de politie. Als de politie iets waarneemt wat volgens 
haar niet volgens de voorschriften is, geven ze dat door aan het bevoegd gezag (de 
provincie). Een gezamenlijke controle kan dan plaatsvinden om bijv. de politie te laten 
zien dat de situatie milieuhygiënisch wel toereikend is.   
 
11. Is er een formeel termijn waarop vergunningen verouderen? 
 
Bij afvalstoffenbedrijven is de maximale termijn 10 jaar. Andere milieuvergunningen 
lopen onbeperkt zolang het bedrijf geen veranderingen ondergaat. Als dat wel gebeurd is 
zal een nieuwe vergunning dan wel een revisievergunning aangevraagd moeten worden. 
eenmaal per 5 jaar zal de vergunning geactualiseerd moeten worden. Aan deze eis kan bij 
lange na niet voldaan worden.  
 
12. Draaien er bedrijven op ‘verouderde’ vergunningen en zo ja, hoe komt het dat die 

vergunningen (nog) niet zijn aangepast aan de huidige standaard. 
 
Ja hoor, het komt voor dat er verouderde vergunningen in omloop zijn. Dit komt omdat 
we nog niet toegekomen zijn aan actualisatie. Dit wegens de grote stroom aan nieuwe 
aanvragen voor vergunningen, die eerst afgehandeld moet worden. Bedrijven hebben de 
neiging, sinds de rampen in Volendam en Enschede, om steeds maar opnieuw aanvragen 
in te dienen bij het bevoegd gezag. Ze doen dat met een gevoel van: “zo, dan ligt er in 
ieder geval iets van ons bij de provincie, dan kunnen ze ons niets verwijten” 
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13. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst voor bedrijven die draaien op een 
verouderde vergunning of die activiteiten hebben die passief worden gedoogd? 

 
‘Verouderde’ vergunningen worden aangepast, maar binnen welk termijn is onbekend. 
Wanneer de afdeling Milieubeheer op volle sterkte is wordt gekeken wat de 
mogelijkheden zijn en hoe het in de toekomst zal moeten met de actualisatie en 
doorlichting van vergunningen. Het afhandelen van aanvragen voor een nieuwe 
vergunning heeft echter de prioriteit. 
 
Men ontkomt niet aan gedogen van bepaalde situaties, door middel van een 
gedoogbesluit (actief gedogen). De beschikbare tijd van de personen bij de provincie is te 
weinig om alle vergunningen actueel te houden. Gedogen moet echter zoveel mogelijk 
beperkt worden. 
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Drenthe 

 
Plaats: provinciehuis Drenthe, Assen 
Interview met: Dhr. G. Gjaltema (coördinator Wm-vergunningverlening) en dhr. J. 
Jansen (coördinator Wm-vergunninghandhaving) 
 
1. Hoe groot is het provinciaal apparaat dat zich bezighoudt met de verlening en 

handhaving van milieuvergunningen? 
 
Dit zijn er ongeveer 25 personen, waarvan de helft zich bezighoudt met de verlening van 
vergunningen en de andere helft met de handhaving ervan. Er zijn ook specialisten in 
dienst van de provincie, zoals op het gebied van geluid.  
Aan het hoofd van de organisatie staat één persoon, met daaronder drie 
sectiecoördinatoren (waaronder de coördinatoren verlening en handhaving van 
milieuvergunningen). Elk van deze drie sectiecoördinatoren heeft +/- vier personen onder 
zich. Onder de sectiecoördinatoren bevindt zich een 12-tal werknemers. 
 
2. Welke instanties zijn betrokken bij het opstellen en naleven van de voor een bepaalde 

inrichting gestelde voorschriften? 
 
De instanties die zijn betrokken bij het opstellen en naleven van de voorschriften zijn: 
 
- De gemeente; zowel bij de verlening als handhaving van de vergunning 
- De provincie; zowel bij de verlening als handhaving van de vergunning 
- Het waterschap; in verband met de Wvo 
- RIZA (Rijksinstituut Integraal Zoetwaterbeheer en afvalwaterbehandeling); in 

verband met de Wvo 
- De Minister van VROM; bij het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen: 

bij AMvB aangewezen inrichtingen die gevaarlijke stoffen verwijderen 
- De Regionale inspectie; zij heeft een tweetal functies, namelijk een adviesrol en een 

toezichtsfunctie. Het adviseren vindt plaats aan de vergunningverlener. Alle relevante 
stukken die worden gebruikt in het vergunningverleningsproces worden van tevoren 
naar de Regionale inspectie gestuurd. De toezichtsfunctie uit zich door het doen van 
diepteonderzoek bij bedrijven en de het melden van bevindingen bij het bevoegd 
gezag. Verder kan het beleid van de gemeente onder de loep worden genomen. Er 
wordt steeds minder gekeken naar de vergunning op zich, maar des te meer naar het 
functioneren van de handhaving.  

 
3. Wat zijn de beleidskaders binnen de provincie waar, bij het opstellen van een 

vergunning, rekening mee moet worden gehouden? 
 
De beleidskaders zijn het P.O.P (het provinciaal omgevingsplan). Dit is een combinatie 
van de volgende Ruimtelijke Ordeningsplannen: streekplan, waterhuishoudingsplan, 
Verkeer en Vervoersplan en het provinciaal milieubeleidsplan. In de praktijk stelt dit 
beleidskader niet zoveel voor. Het wordt ‘amper’ toegepast.  
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Het beleidskader dat veruit het belangrijkst is, is het naleven van het NMP-beleid. Hierin 
zijn diverse landelijke doelstellingen geformuleerd die zijn doorwerking vinden naar de 
provincies toe. 
 
4. Zijn er algemene regels hoe ambtenaren met de diverse criteria bij het opstellen van 

milieuvergunningen moeten omgaan? 
 
Nee, er zijn geen instructiebepalingen hoe ambtenaren de diverse criteria moeten 
interpreteren dan wel toepassen. 
 
5. Hoe verloopt het inspraakproces binnen een vergunningverleningsproces in de 

provincie? 
 
Het inspraakproces verloopt standaard volgens afdeling 3.5 van de Awb. Drenthe is 
echter erg actief met betrekking tot inspraak; zo wordt door de provincie steeds vaker 
bijeenkomsten georganiseerd, gedachtenwisselingen gehouden en mensen uitgenodigd 
voor een gesprek om tot een zo optimale inspraak en participatie te komen. Zo kunnen 
mensen hun zienswijze over diverse zaken geven. 
 
6. In het vergunningverleningsproces zitten momenten waar inspraak plaatsvindt. Hoe 

vaak worden er bedenkingen/bezwaren geuit en hoe vaak worden deze gehonoreerd? 
Wat zijn de consequenties van zo’n bedenking/bezwaar? 

 
In toenemende mate worden bedenkingen en bezwaren ingediend; dat is de trend. Het 
hangt sterk af van wat voor bedrijven het betreft. Vaak zijn bedenkingen emotioneel van 
aard. Wanneer bedenkingen worden geuit wordt nagegaan of deze gegrond dan wel 
ongegrond zijn. Als deze gegrond zijn, zullen er aanpassingen aan de ontwerp-
voorschriften kunnen plaatsvinden. Bij een beschikking worden bezwaren geuit en de 
consequentie bij gegrondverklaring kan zijn: de aanpassing van de voorschriften bij een 
vergunning. 
Bij ongegrond verklaarde bedenkingen en bezwaren zal er een motivatie van dit besluit 
moeten plaatsvinden. 
 
7. Hoe wordt de handhaving van milieuvergunningen geregeld binnen de provincie? 
 
De handhaving van milieuvergunningen gaat aan de hand van toezichtsplannen met 
daarin de bezoekfrequenties.  
 
8. Hoe vaak vinden controles plaats en hoe worden die uitgevoerd? 
 
Het is afhankelijk van het bedrijf hoe vaak er controles plaatsvinden en hoe die worden 
uitgevoerd (zie toetsingsplannen). 
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9. Hoe gaan ambtenaren om met bezwaren van eenieder tegen een lopende vergunning? 
 
Wanneer er sprake is van een milieuklacht gaat deze eerst naar de handhaver. Deze 
beoordeelt de klacht en gaat kijken naar calamiteiten. Hij vraagt het betreffende bedrijf of 
er in de periode van de klacht calamiteiten hebben plaatsgevonden. Zo ja, dan wordt de 
indiener van de klacht op de hoogte gebracht. Zo nee; dan wordt verdere actie 
ondernomen, zoals het doen van onderzoek. Vervolgens worden de resultaten van het 
onderzoek vergeleken met de milieukwaliteitseisen en volgen er indien nodig sancties.  
In de praktijk komen vaak tijdens het opsporen van stankoverlast vaak andere bedrijven 
te voorschijn. Zij blijken dan de stankoverlast te veroorzaken in plaats van de verdachte 
bedrijven. Dit komt door het nagaan van de windrichting in de tijd dat de klacht 
ingediend werd. Zo komt naar voren dat het verdachte bedrijf helemaal niet de 
veroorzaker van de stank zou kunnen zijn. 
 
Een andere mogelijkheid is een verzoek tot handhaving door eenieder. Dit verzoek komt 
sporadisch voor en wordt bijna nooit ingewilligd. 
 
10. Hoe wordt de handhaving gecoördineerd en vindt er afstemming plaats tussen de 

diverse betrokkenen? 
 
- Per bedrijf is er één handhaver. Na een bepaalde periode wordt er gerouleerd en er 

wordt voorkomen dat één  persoon te lang bij een bepaald bedrijf betrokken is; 
- als er meerdere handhavers zijn, dan vindt er onderling afstemming plaats over wie 

wat doet. 
 
Bij brancheoverleg vindt er overleg plaats tussen de handhavers waarbij afstemming 
plaatsvindt over welk item er naar voren wordt gebracht. Dit gebeurt aan de hand van een 
werkplan. Er wordt ook wel gesproken over zogenaamde ‘milieugolven’: dit zijn vooraf 
aangegeven controles waarbij politie, justitie, gemeenten, provincies en de regionale 
inspectie samenwerken. Overtredingen worden hard bestraft. 
 
11. Is er een formele termijn waarop vergunningen verouderen? 
 
Bij vergunningen waarbij afvalstoffen in het spel zijn is de maximale termijn 10 jaar. In 
de praktijk is de termijn van 10 jaar best lang. Een vergunning van 10 jaar is oud! 
Normaal gesproken wordt de vergunning eenmaal per vier of vijf jaar geactualiseerd. Dit 
hangt af of het een inrichting betreft die op basis van een convenant opgericht is en of er 
een BMP (bedrijfsmilieubeleidsplan) in het geding is. 
 
12. Draaien er bedrijven op ‘verouderde’ vergunningen en zo ja, hoe komt het dat die 

vergunningen (nog) niet zijn aangepast aan de huidige standaard. 
 
Het komt amper voor dat er verouderde vergunningen in omloop zijn. Er is echter een 
aantal vergunningen die net door de Raad van State zijn vernietigd zodat een nieuwe 
vergunningsprocedure gestart moet worden. Hier vindt actief gedogen plaats. Het bedrijf 
heeft dus geen vergunning en mag wel haar bezigheden voortzetten. Er is begonnen met 
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een nieuwe vergunningenprocedure of er wordt op korte termijn gestart met het maken 
van een nieuwe vergunning. 
 
13. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst voor bedrijven die draaien op een 

verouderde vergunning of die activiteiten hebben die passief worden gedoogd? 
 
Passief gedogen komt niet meer voor. Er zijn geen gevallen meer waarbij door de vingers 
wordt gekeken. ‘Verouderde’ vergunningen worden aangepast.  


