ONDERNEMEN MET CUMELA - SERIE OMGEVINGSWET

Zorg dat je op
			 de hoogte bent

EISEN VOOR HET AGRARISCH
LOONWERKBEDRIJF

De Omgevingswet heeft gevolgen voor jou als ondernemer. Vanuit het Besluit
activiteiten leefomgeving (Bal) kunnen er regels gelden voor één of meer van
jouw kernactiviteiten. In dit artikel lichten we specifieke milieubelastende
activiteiten toe voor de kernactiviteit ‘agrarisch loonwerkbedrijf’.

SERIE:
OMGEVINGSWET
De overheid streeft ernaar om
op 1 januari 2023 de nieuwe
Omgevingswet in werking te
laten treden. In aanloop naar
die datum gaan we in elke
editie van Grondig in op de
ontwikkelingen en de bijzonderheden die deze wet met
zich meebrengt.

Vanuit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
gelden er eisen voor het opslaan van stoffen op
de bedrijfslocatie. Dit geldt voor goederen die
kunnen verstuiven, lekken of uitlogen naar de
bodem of vermestende goederen. Het is belangrijk dat je gevolgen voor de omgeving en het milieu voorkomt of zoveel mogelijk inperkt. Tref
bodembeschermende voorzieningen en voorkom
verstuiving bij de opslag van goederen met een
stuifklasse. Bij de opslag van lekkende of uitlogende goederen moet je bij de start, wijziging of
beëindiging van het opslaan ook een bodemonderzoek (laten) doen.

ning. Dit hoeft niet als je reinigt op de landbouwgrond waar je de gewasbeschermingsmiddelen
hebt toegepast of als het reinigen van deze werktuigen slechts twee keer per jaar voorkomt. Het
afvalwater mag niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Je moet dit water opvangen en reinigen in bijvoorbeeld een biofilter of fytobak.

‘JE BENT ALS ONDERNEMER
VERPLICHT OM OP DE HOOGTE
ZIJN VAN DE VOOR JOU
GELDENDE EISEN’

VOERTUIGEN EN WERKTUIGEN
Voor het onderhouden, repareren of reinigen van
voertuigen en werktuigen op een andere locatie
dan het loonbedrijf moet je bodemverontreiniging voorkomen en is het belangrijk dat je eventueel afvalwater beheert. Werk boven een
aaneengesloten bodemvoorziening, bijvoorbeeld
een asfalt- of betonvloer. Ook een vloer van stelconplaten met gekitte naden kan worden toegepast. Een vloeistofdichte vloer in je werkplaats is
dus niet verplicht.

ANDERE ACTIVITEITEN
Het Bal wijst diverse activiteiten aan waarvoor
meer inhoudelijke eisen gelden:
• Het tanken van voer- en werktuigen
Bij kleinschalig tanken, dat wil zeggen op
jaarbasis minder dan 25.000 liter, hoef je geen
vloeistofdichte tankplaats te hebben.
• Het reinigen van voertuigen of werktuigen
voor agrarische activiteiten
Na het gebruik van gewasbeschermingsmidde
len moet je werktuigen uitwendig en inwendig
reinigen op een aaneengesloten bodemvoorzie-
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De eis om voertuigen en werktuigen waarmee je
geen gewasbeschermingsmiddelen hebt toegepast te reinigen op een wasplaats met een vloeistofdichte vloer geldt niet meer. We bevelen een
wasplaats wel aan, omdat je bij bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging een eindsituatie-bodemonderzoek moet doen.
Algemene eisen zijn van toepassing voor een
stookinstallatie, bij energiebesparing en wanneer je vloeistoffen, gassen en gevaarlijke stoffen
in verpakking opslaat. Ten slotte gelden er inhoudelijke eisen voor een groot aantal andere activiteiten, zoals het opslaan van mest en kuilvoer.
Deze eisen behandelen we in het volgende nummer van Grondig.

VERPLICHTING
Bel voor vragen over wijzigingen van specifieke
eisen met de Ondernemerslijn. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, gelden de eisen en
voorwaarden uit het Bal direct. Je bent als ondernemer verplicht om op de hoogte zijn van de voor
jou geldende eisen.

Tekst: Tom Luttikhold,
juridisch adviseur omgevingsrecht

