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Commentaren Beta, BOVAG, NOVE, VNPI  

via internetconsultatie Omgevingswet / BAL ingezonden

Besluit Activiteiten Leefomgeving

Algemeen BAL Voorstel / Mogelijke oplossing

Algemeen Het hele besluit staat vol met verwijzingen naar normdocumenten. 

Gevaar dat in de praktijk steeds aan de orde is, is dat het 

verdienend bedrijfsleven de dienst uitmaakt bij normontwikkeling 

(eigen belang) en er geen sprake is van All Party Concerned in de 

normcommissies. 

Alleen normen die met All Parties Concerned zijn opgesteld, 

essentiele normen moeten in Besluit worden opgenomen niet in 

normdocument

Algemeen Veel verwijzingen naar normdocumenten: deze moeten gratis 

beschikbaar zijn / komen nu daar veelvuldig naar verwezen wordt.

gratis normdocumenten ter beschikking stellen

Algemeen Er staan veel PM-teksten opgenomen; verzoek om tijdig betrokken 

te worden bij de invulling van deze PM-teksten, ministeriele 

regelingen en wijzigingen nav consultatiereacties

Doelgroepen overleg nav consultatiereacties en invulling van nieuwe 

teksten en wijzigingen

Algemeen Overgangsrecht moet duidelijk zijn; inperking van bezwaar en 

beroepsprocedures voor ondernemers onwenselijk gezien de 

bedrijfsbelangen en economische werkgelegenheid. 

Schaderegeling voor bestaande situaties en lopende 

vergunningsprocedures.

Duidelijkheid over overgangsrecht met schadevergoedingsregeling 

voor bestaande situaties en lopende vergunningsprocedures.
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Algemeen De inzet is algemene regels dus beperk zo veel mogelijk de 

bestuurlijke afwegingsruimte in de vorm van maatwerkregels, 

voorschriften enz. inperking van bezwaar en beroepsprocedures 

voor ondernemers onwenselijk gezien de bedrijfsbelangen en 

economische werkgelegenheid

Eenvoudige procedures tegen opgelegde maatwerkvoorschriften

Algemeen Invoering van besluit kan pas nadat ICT een half jaar heeft gedraaid 

en alle bugs zijn verholpen (zie ervaringen bij BARIM)

Bedrijven en overheden krijgen een jaar de tijd om invoering soepel 

te laten verlopen

Algemeen Stelselherziening heeft als uitgangspunt 'Eenvoudig beter'. De 

nieuwe regels moeten werkbaar en proportioneel zijn voor MKB 

(<50 fte). De huidige voorstellen zijn nog steeds niet eenvoudig. En 

of ze beter zijn wordt ook betwijfeld: welke objectieve criteria 

worden hier gehanteerd om te bepalen of het eenvoudig en beter 

is? De huidige 2500 blz AMvB zijn voor bedrijven volstrekt niet 

eenvoudig beter.

Onderbouwing en evaluatie na 2 jaar opnemen om na te gaan of de 

doelstelling wel Eenvoudig Beter is - en inzicht in de voordelen en 

nadelen van dit besluit en de omgevingswet

Algemeen Tijdige scholing van overheidspersoneel (m.n. RUD) zodat invoering 

snel, adequaat en faciliterend is voor bedrijven en burgers.

Omscholingsplicht voor alle ambtenaren die met deze wet moeten 

werken. 

BAL artikelen

BAL art 2.2 /2.10 

zorgplicht

Globale omschrijving - waarom is de specifieke uitwerking van art 

2.10 niet in dit artikel opgenomen

art 2.10 (specifieke zorgplicht) opnemen bij art 2.2. betreft 

Zorgplicht - overzichtelijker

BAL art 2.2 /2.10 

zorgplicht

Niet duidelijk waarin specifieke zorgplicht afwijkt van het huidige 

'algemene'zorgplicht

algemene zorgplicht uitbreiden, 1 begrip hanteren
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BAL art 2.10 

zorgplicht

Te ruime omschrijving waardoor makkelijker overtreding aan de 

orde is voor bedrijven ( Alle passende preventieve maatregelen 

tegen verontreiniging, toepassen BBT, alle passende maatregelen 

om voorvallen.. te voorkomen, 

in lid 1 staat…redelijkerwijs criterium maar in lid 2 staat ruime 

omschrijving als PLICHT opgenomen - dus plicht laten vervallen en 

ook aan lid 2 toevoegen van redelijkheid en kosten/batencriterium. 

Inperking van reikwijdte in overleg met branches

BAL art 2,11 - 2,12c 

maatwerk

Maatwerkregel wordt opgenomen in omgevingsplan of 

verordening dus weer afwijkingen van algemene regels door 

nieuwe maatwerkregels. Grondslag met verwijzing naar algemene 

zorgplicht om maatwerkregel op te stellen..Dit is een grote 

verruiming van de mogelijkheid om maatwerkregel op te stellen 

die niet noodzakelijk noch onderbouwd is. Bovendien leidt dit tot 

willekeur.

Inperking of laten vervallen. Verruiming is ongewenst - leidt tot 

lastenverzwaring, Aanvulling : dat nieuwe maatwerkregel niet kan 

worden opgenomen in omgevingsplan zonder kennisgeving aan 

belanghebbenden (met sanctie dat maatregel niet kan worden 

opgelegd indien geen kennisgeving is gedaan)

BAL art 2,11 - 2,12c 

maatwerk

Collectieve maatwerkvoorschriften doorkruisen de landelijke 

inspectielijsten, Erkende Maatregellijst-aanpak energiebesparing, 

die juist leidt tot overzichtelijkheid en duidelijkheid. Het 

vertrouwen dat het bevoegd gezag hiervan niet veel gebruik zal 

maken is niet onderbouwd. Eigen negatieve ervaringen hiermee 

leiden tot ons verzoek om dit artikel drastisch in te perken

IBO - verzoek om inperking en strikte grenzen aan te geven in 

overleg met betalend bedrijfsleven.

BAL art 2,12 b 

afwijking

Meer duidelijkheid gewenst bij afwijking ingeval van 

vergunningplicht

aanvullen met criteria die afwijking toestaan

BAL 4.369 Hier wordt aangegeven -onderhouden en repareren boven een 

aaneengesloten bodemvoorziening. Dit is nu een vloeistofkerende 

voorziening. Het onderscheid tusen elementenvoorziening en een 

aaneengesloten bodemvoorziening werkt onnodig verwarrend. Als 

vloeistofkerend vervalt, dan geen nieuwe aparte categrorie 

elementenvoorziening invoegen.

elementenvoorziening en aaneengesloten bodemvoorziening onder 

de noemer van vloeistofkerende bodemvoorziening brengen - dan 

blijft duidelijkheid bestaan. Definitie Vloeistofkerende 

bodemvoorziening uitbreiden met elementenbodem voorziening en 

aaneengesloten bodemvoorziening.
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BAL 4.371 De 200 mg/l lozingen is komen te vervallen bij gebruikmaking van 

een oliewaterslibafscheider. Het klopt wel wat er staat maar is 

voor de praktijk onnodig verwarrend geformuleerd. Dit leidt tot 

onnodige discussies.

Tekst aanpassen: de emmissiegrenswaarde bedraagt 20 mg/l TENZIJ 

dat afvalwater voor vermenging met ander afvalwater geleid wordt 

door een slibvang en of olieafscheider.

BAL art 4.373 idem 

4.505

Riooltekening met lozingspunten en routes aanwezig - Nieuwe eis 

en is nu niet verplicht

Schrappen van deze verplichting, noodzaak is niet aangetoond, heeft 

lastenverzwaring tot gevolg.

BAL 4.478 Vullen van wisselreservoirs LPG is verboden terwijl wisselreservoirs 

gekeurd zijn en veiligheid gewaarborgd. Geen onderbouwing 

waarom vullen verboden is. Er zijn slechts een beperkt aantal 

wisselreservoirs voor LPG (controle overzichtelijk)

Vullen van wisselreservoirs kan met maatwerk toegestaan worden.

BAL 4.485 Toepassingsbereik bij tanken van CNG is niet correct Aflevertemperatuurspecificatie toevoegen. Bij CNG is het 200 bar 

(20.000 kPa) bij 15 graden Celsius. De werkdruk moet bovendien 

hoger zijn om tanken mogelijk te maken, zoals bijvoorbeeld 350 bar.

BAL 4.491 lid 2 Toepassingsbereik Tanken en Opslaan van waterstof is onduidelijk 

geformuleerd. Onduidelijk wat bedoeld wordt met tankdruk in de 

context van 70.000 kPa. Hier hoort een temperatuur specificatie bij 

van 15 graden Celsius. Duielijk moet worden wat bedoeld wordt 

met tankdruk. Als het gaat om de opslagtank dan is 70.000 Pka te 

weinig en kan er niet getankt worden. 

Deze formuleringen in lijn brengen met PGS 33 I mbt waterstof.

BAL 4.492 Ontbreken van externe veiligheidseisen - verwijzing naar PGS 35 

onvoldoende

Opnemen van externe veiligheidsafstanden (moet in de wet en 

behoort niet in een richtlijn)
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BAL art 4.502 lid 1 Een aaneengesloten verharding of vloeistofkerende voorziening 

heeft tot doel om tijd te hebben een morsing op te ruimen middels 

incidentenmanagement. Er hoeft dus  geen verbinding te zijn met 

vuilwaterriool. Zeker op plaatsen waar kleinschalig wordt getankt is 

een vloeistofkerende voorziening in combinatie met 

incidentmanagement voldoende.

Met het oog op doelmatig beheer van afvalwater wordt het te lozen 

afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte voorziening bij het 

tanken van vloeibare brandstoffen geloosd in een vuilwaterriool. Bij 

een vloeistofkerende voorziening dient er incidentenmanagement te 

zijn om morsing direct te kunnen opruimen.

BAL art 4.503 De 200 mg/l lozingen is komen te vervallen bij gebruikmaking van 

een oliwaterslibafscheider. Het klopt wel wat er staat maar is voor 

de praktijk onnodig verwarrend geformuleerd. Dit leidt tot 

onnodige discussies.

Tekst aanpassen: de emiissiegrenswaarde bedraagt 20 mg/l TENZIJ 

dat afvalwater voor vermenging met ander afvalwater geleid wordt 

door een slibvang en of olieafscheider.

BAL art 4.506 Onduidelijk wat bedoeld wordt met werktuigen en gemotoriseerde 

transportmiddelen.

duidelijke definitie opnemen 

BAL art 4.506 De grens verleggen naar 40.000 liter per jaar, zie 4.495. Kleinschalig 

tanken is nu met de grens van 25.000 liter per jaar. Werktuigen en 

transportmiddelen zijn in omvang beduidend toegenomen, en 

daarmee ook de brandstoftanks. Het aantal handelingen van 

tanken (en dus de risico's) blijft gelijk.

Aanpassen: Deze paragraaf is van toepassing op het tanken van 

meer dan 40.000 liter vloeibare brandstoffen per jaar 

BAL art 4.510 Niet hoeven voldoen aan PGS 28 voor activiteit tanken van diesel is 

in strijd met voorschrift dat tankinstallatie als zodanig wel aan PGS 

28 moet voldoen. Schrappen externe veiligheidsrisico bij diesel is 

akkoord met behoud van bodemrisico.

Aanvullen: Eis tot certificatie volgens BRL K903. Voor 

bodembeschermende voorziening voldoen aan PGS 28.

BAL art 4.511 lid 2  

bodembeschermen

de voorziening

De tankinstallatie, het vulpistool en de slang van het vulpistool 

bevinden zich ook boven een vloeistofdichte bodemvoorziening

In plaats van tankinstallatie - moet staan tankzuil (zie gehanteerde 

begrippenlijst) - ter voorkoming van verwarring kan de tankzuil 

beter AFLEVERZUIL heten, zoals al jaren gebruikelijk is // het begrip 

tankinstallatie is geheel niet gebaseerd op de praktijk- in de 

begrippenlijst ontbreekt bij de omschrijving zelfs de tank zelf...
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BAL art 4.511 lid 3  

bodembeschermen

de voorziening

Het deel van het vuilwaterriool dat op een vloeistofdichte 

bodemvoorziening is aangesloten, is vloeistofdicht vanaf de 

aansluiting tot aan de zuiveringsvoorziening.

Hier wordt geeist dat het vuilwaterriool eens per 6 jaar gekeurd 

moet zijn - dit leidt tot lastenverzwaring. Overgangsrecht bepleit 

voor bedrijfsriolen om op een natuurlijk moment riool te vervangen 

door vloeistofdicht expemplaar.

BAL Art 4.520 lid 2 

(lucht: verminderen 

uitstoot 

benzinedamp)

Onbegrijpelijke en onduidelijke formulering: Het eerste lid is niet 

van toepassing op tankstations die alleen benzine tanken in 

verband met het maken van en het tanken aan nieuwe 

motorvoertuigen voor het wegverkeer. 

Herformulering noodzakelijk.     Nieuwe? motorvoertuigen? Geen 

fase II noodzakelijk indien..?

BAL art 4.526 De 200 mg/l lozingen is komen te vervallen bij gebruikmaking van 

een oliwaterslibafscheider. Het klopt wel wat er staat maar is voor 

de praktijk onnodig verwarrend geformuleerd. Dit leidt tot 

onnodige discussies.

Tekst aanpassen: de emmissiegrenswaarde bedraagt 20 mg/l TENZIJ 

dat afvalwater voor vermenging met ander afvalwater geleid wordt 

door een slibvang en of olieafscheider.

BAL art 4.558 Riooltekening met lozingspunten en routes aanwezig - Nieuwe eis 

en is nu niet verplicht

Schrappen van deze verplichting, noodzaak is niet aangetoond, heeft 

lastenverzwaring tot gevolg.

BAL Art 4.554 lid 2 

(bodem: 

bodembeschermen

de voorziening)

Het deel van het vuilwaterriool dat op een vloeistofdichte 

bodemvoorziening is aangesloten, is vloeistofdicht vanaf de 

aansluiting tot aan de zuiveringsvoorziening.

Hier wordt geeist dat het vuilwaterriool eens per 6 jaar gekeurd 

moet zijn - dit leidt tot lastenverzwaring. Overgangsrecht bepleit 

voor bedrijfsriolen om op een natuurlijk moment riool te vervangen 

door vloeistofdicht expemplaar.

BAL art 4.573 De 200 mg/l lozingen is komen te vervallen bij gebruikmaking van 

een oliwaterslibafscheider. Het klopt wel wat er staat maar is voor 

de praktijk onnodig verwarrend geformuleerd. Dit leidt tot 

onnodige discussies.

Tekst aanpassen: de emiissiegrenswaarde bedraagt 20 mg/l TENZIJ 

dat afvalwater voor vermenging met ander afvalwater geleid wordt 

door een slibvang en of olieafscheider.

BAL art 4.575 Riooltekening met lozingspunten en routes aanwezig - Nieuwe eis 

en is nu niet verplicht

Schrappen van deze verplichting, noodzaak is niet aangetoond, heeft 

lastenverzwaring tot gevolg.

BAL art 4.903 Uitzondering externe veiligheid ten aanzien van diesel brandstof Uitzondering van diesel op Externe veiligheidsgebeid is akkoord 

maar voor bodemrisicobeheer moet PGS 30 en BRL K903 van kracht 

blijven.
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BAL art 4.904 lid 2 

en 3

Lekdetectie of lekdetectiepot systeem. Zijn twee verschillende 

systemen, dus ook specifiek benoemen. Lid 2 aanpassen en lid 3 

toevoegen

Aanvullen: lid 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een 

bovengrondse opslagtank die dubbelwandig is uitgevoerd met een 

systeem voor lekdetectie dat a. tenminste eenmaal per jaar wordt 

beoordeeld, en b. is goedgekeurd volgens BRL K903 door een 

persoon of instelling die daarvoor beschikt over een erkenning.            

Lid 3: Het eerste lid is niet van toepassin gop een bovengrondse  

opslagtank die dubbelwandig is uitgevoerd met een systeem vmet 

lekdetectiepot dat ten minste eenmal per jaar wordt beoordeeld 

door een hieroe aantoobaar opgeleid of geinstrueerd persoon.

BAL art 4.912 lid 1 Controle op water in de bovengrondse stalen tanks moet met 

werkinstruktie aantoonbaar gevolgd zijn.
Aanpassen. lid 1.Met het oog op het voorkomen van verontreiniging 

van de bodem vindt bij een bovengrondse stalen opslagtank jaarlijks 

een controle plaats op de aanwezigheid van water door een hiertoe 

aantoonbaar geinstrueerd persoon, tenzij de bovengrondse 

opslagtank dubbelwandig is uitgevoerd met een lekdetectiesysteem 

in de wand.

BAL art 4.956 Opslaan van vloeibare brandstoffen ADR klasse 3 met uitzondering 

van diesel, in een ondergrondse tank en het vullen van de 

opslagtank moet voldoen aan PGS 28.

Uitzondering van diesel op Externe veiligheidsgebeid is akkoord 

maar voor bodemrisicobeheer moet PGS 28 en BRL K903 van kracht 

blijven.

BAL art 4.958 Voorschrift betonnen constructie onder een enkelwandige 

ondergrondse tank is een wettelijke verzwaring die volstrekt 

onwerkbaar en onwenselijk is. BRL K903 biedt voldoende waarborg.

Met het oog op het waarborgen van de bodem voor de omgeving en 

het voorkomen van verontreiniging van de bodem is voor een 

ondergrondse opslagtank en de leidingen die daarbij horen een 

installatiecertificaat op grond van BRL K903 aanwezig.

BAL art 4.961 De keuringstermijnen stalen of kunststoftanks- Verschil met laatste 

voorstellen in PGS 28/30 betreft 'zonder coating of niet volledig 

gecoat': in BAL staat niet duidelijk of er wordt uitgegaan van 

jaarlijkse inspectie van lekdetectiesysteem

Aanvullen: jaarlijkse inspecte lekdetectiesysteem 
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BAL art 4.996 Herkeuring tank - Uit artikel 1 volgt dat een dubbelwandige tank met 

lekdetectie  niet inwendig gereinigd en beoordeeld hoeft te worden. 

In voorstel PGS 28/30 is dat alleen bij volledig gecoat volgens BRL.

Toevoegen - geen inwendige reining en beoordeling bij 

dubbelwandige tanks noodzakelijk

BAL art 4.995 De genoemde erkenning NEN 5744 is nu niet nodig volgens 

Activiteitenregeling art 2.2 lid 4

Verwijzing naar NEN 5744 schrappen

BAL art 4.1027 Hier wordt PGS 15 van toepassing verklaard maar deze versie is nu 

niet beschikbaar. We kunnen dus moeilijk een reactie hierop geven. 

Omdat dit wel een cruciaal onderdeel is voor tankstation 

ondernemers en hfd 3, 6 en 10 vaak van toepassing zijn, is het 

onredelijk om hier op voorhand mee in te stemmen zonder dat de 

definitieve tekst van PGS 15 beschikbaar is.

Bij volgende inspraak ronde een correcte PGS 15 versie opnemen 

waarin duidelijk wordt verwezen wat wel en niet van toepassing is - nu 

volstrekt onduidelijk.

BAL art 4.1080 Nieuwe en verscherpte emissiewaarden afvalwater - min. oil was 20 

en wordt nu 10 mg/l. Nieuw zijn som stikstofverbindingen 10 mg/l, 

som fosforverbindingen 2 mg/l chemisch zuurstofverbruik 200 mg/l. 

Geen onderbouwing van nut en noodzaak van aanscherping 

waardoor verhoging van de nalevingskosten ontstaat.

Huidige eis van 20 mg/l handhaven en nieuwe strengere eisen laten 

vervallen. Er is geen onderbouwing van strengere eisen, overleg 

nodig met betalend bedrijfsleven welke noodzaak, welke haalbaarheid 

en betaalbaarheid realistisch is.

BAL art 5.2 lid 3 Lid 3 - het bodemonderzoek voldoet aan NEN 5725 en NEN 5740 

en wordt uitgevoerd door een persoon of instelling die daarvoor 

erkenning heeft als bedoeld in het besluit bodemkwaliteit. Op dit 

moment is er GEEN erkenning voor bodemonderzoek volgens 

beide genoemde NEN normen

Schrappen van lid 3.

BAL art 5.16 Extra eisen om het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool  te 

laten keuren door erkende instelling betekenen een aanzienlijke 

lastenverzwaring. Geen onderbouwing noch noodzaak aangetoond, 

geen impact analyse opgesteld. De branche is evenmin 

geconsulteerd bij dit voorstel. Deze klacht is meerdere malen door 

IBO geuit zonder dat overleg is gevolgd.

Schrappen. - Er zijn geen praktijkgegevens bekend over incidenten 

die deze verplichting noodzakelijk zouden maken. Eerst een kosten, 

baten milieuwinst en incidentenafname in analyse uitvoeren. SIKB 

zou monitoringsresultaten uit de praktijk moeten bijhouden over 

langere periode om evt. voorstel hiervoor te doen.
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BAL art 5,16 lid 3 De jaarlijkse controle van ook het riool levert praktijkproblemen op 

(installatie moet stilgelegd etc)

geen doorrekening aanwezig van extra lastenverzwaring, geen 

noodzaak aangetoond

BAL 5.17 

bewaarplicht

Er staat ..documenten op locatie worden bewaard - Er staat niet 

expliciet dat alle vormdragers mogelijk zijn, dus digitaal mogelijk

In de toelichting staat dat het mogelijk is, maar uit de formulering 

van het artikel blijkt dit niet. Schrappen van "eis op locatie aanwezig 

zijn". Digitaal is niet plaatsgebonden.

BAL 5.18 

bewaarplicht

Er ontbreken vna mogelijkheid om logboek digitaal te beheren In de toelichting staat dat het mogelijk is, maar uit de formulering 

van het artikel blijkt dit niet. Schrappen van "eis op locatie aanwezig 

zijn". Digitaal is niet plaatsgebonden.

BAL artikelgewijze 

TOELICHTING

pag 15 De niet-limitatieve opsomming leidt tot het treffen van oneindig 

veel mogelijkheden. Waar houdt het op? Te veel ruimte voor 

discussie en onduidelijkheid.

Zie opmerkingen bij artikel 2.10

pag 288 PGS 31 moet zijn PGS 30

pag 295 PGS 31 moet zijn PGS 28

BAL art 4.956 In de toelichting wordt  gesteld dat er helemaal geen PGS 28 of BRL 

K903 eisen aan de tankinstallatie worden gesteld. (bij de toelichting 

activiteit tanken (4.510)  staat dit minder expliciet benoemd)

PGS 28 en of BRL K903 zijn wel van toepassing op tankinstallatie

BAL toelichting art 

5.17 bewaarplicht

Volgens toelichting ...Via de digitale weg dient het bevoegd gezag 

dan de beschikking te kunnen krijgen over deze documenten

Onduidelijke formulering - juridisch niet zo verwoord in de artikelen

BAL toelichting art 

5.17 bewaarplicht

Er wordt verwezen naar 4e lid - maar er is geen vierde lid vierde lid in de tekst toelichting schrappen
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BAL art 5,.16  

TOELICHTING

Voor andere milieubelastende activiteiten dan 

tankstations voor het wegverkeer geldt derhalve geen 

plicht voor het aanleggen van een vloeistofdichte 

bodemvoorziening door een bedrijf dat daarvoor beschikt 

over een erkenning.

Er wordt geen argument gegeven waarom andere milieubelastende 

activiteiten geen eis van een vloeistofdichte bodemvoorziening 

krijgen opgelegd (immers BBT!) - rechtsongelijkheid - ontoelaatbare 

willekeur tav branche

BAL toelichting art 

5.25 

emissiegrenswaard

en

Voor diffuse emissies is een emissiegrenswaarde niet gebruikelijk. Het 

bevoegd gezag kan met maatwerk maatregelen vastleggen om diffuse 

emissies te beperken. 

Dit kan veel te grote gevolgen hebben in kosten -- en via maatwerk 

maatregelen vastleggen is veel te licht- dit moet via AMVB gebeuren

BAL BIJLAGE 1

BAL bijlage 1 Definitie bedrijfsriolering ontbreekt zie preconsultatieversie waarin deze wel was opgenomen - 

noodzaak om duidelijkheid in de praktijk te hebben.

definitie bodembedreigende activiteit ontbreekt opnemen - zie preconsultatieversie

definitie bodembedreigende stof ontbreekt opnemen - zie preconsultatieversie

definitie bodembeschermende voorziening - elementenvoorziening 

onjuist geformuleerd

elementen bodemvoorziening

definitie vloeistofkerende bodemvoorziening opnemen Huidige definitie vloeistofkerende voorziening opnemen, en 

uitbreiden met elementenvoorziening en aaneengesloten 

bodemvoorziening

definitie maatwerkregel en maatwerkvoorschrift ontbreekt toevoegen

geomembraanbak - ondergronds aangelegd kunststof foliesysteem 

in een bakconstructie.. De bakconstructie is juist niet mogelijk 

daarom wordt een foliebak aangebracht.

..in een bakconstructie.. Laten vervallen 

definitie kleinschalig tanken ontbreekt toevoegen
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definitie maatwerkregel en maatwerkvoorschrift ontbreekt toevoegen

bij de definitie van tankinstallatie wordt gesproken over "tankzuil" - 

verwarrend in de praktijk, bovendien ontbreekt de tank zelf in de 

definitie

tankzuil vervangen door AFLEVERZUIL, tank toevoegen (is het 

belangrijkste onderdeel van een tankinstallatie)

BAL Nota van 

TOELICHTING p44

Daarnaast konden volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer 

maatwerkvoorschriften worden gesteld ter invulling van de daarin 

opgenomen specifieke zorgplicht…

Er was in het Activiteitenbesluit alleen sprake van een algemene 

zorgplichtbepaling

pag 77 Er zijn niet 25 PGS richtlijnen maar een groter aantal Het juiste aantal noemen

pag 86 De onderbouwing van noodzaak tot keuring van een vloeistofdicht 

riool zou hier moeten worden toegelicht maar ontbreekt. Ook geen 

onderzoekgegevens waaruit noodzaak zou blijken.

Als er geen onderbouwing is dan ook geen extra of nieuwe eisen 

opnemen tav keuren van het vloeistofdichte riool.

pag 87 In tegenstelling tot de tekst zijn de administratieve lasten wegens 

ombouw NRB helemaal niet tot een minimum beperkt. Men kent 

immers de impact van de verplichting tot een rioolkeuring niet, er 

is geen analyse uitgevoerd. 

Schrappen verplichting tot rioolkeuring zolang er geen 

onderbouwing en analyse is uitgevoerd. Deze verplichting leidt 

direct tot administratieve lastenverzwaring en nalevingskosten
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