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Tekst en foto’s: Harrie Versluis (DLV Bouw - Heerenveen)

PRKATIJIKADVIES

bedrijf een nieuwe melding moet worden
gedaan, heb je de nieuwe AMvB nodig. Tot die
tijd val je, zonder verdere actie, onder de nieuwe
AMvB. De oude voorschriften blijven nog wel
drie jaar geldig. Overigens is de aanvraag
uitgebreid. Je moet onder andere het aantal
verkeersbewegingen en de geluidsbronnen
opgeven, ook op de bijbehorende tekening.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan ventilatoren.
In de AMvB staat daarnaast dat er een groot aantal documenten minimaal vijf jaar moet worden
bewaard. Het gaat onder andere om rapporten
van periodiek onderhoud, keuringen, onderhoudscontracten, jaaroverzichten van het energieverbruik en afgiftebewijzen van afvalstoffen.

Geluid

Sinds begin december is een nieuw besluit Landbouw Milieubeheer van kracht.Voor akker- en tuinbouwbedrijven
vervangt dit besluit onder andere het besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer en het besluit opslag propaan.
Deze AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) geeft zowel een aanscherping als verruiming van de eisen.

Geluid weegt zwaarder
in nieuwe AMvB
M

et het besluit Landbouw Milieubeheer vervallen een groot aantal
AMvB’s milieubeheer. Onder akkerbouw- of tuinbouwbedrijf met open grondteelt
valt de inrichting (gebouwen en erf) die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het telen
van akkerbouwproducten of tuinbouwproducten op of in de open grond. In de AMvB worden
zaken geregeld omtrent geluid en trilling,
energie, afvalstoffen en afvalwater, lucht,
assimilatiebelichting en verlichting, veiligheid, waterbesparing en bodembescherming.

niet onder deze AMvB valt, waaronder: mestvergisting; een windturbine; een kas die groter
is dan 2.500 m2; een herstelwerkplaats voor
derden; een neventak die niet onder deze
AMvB valt; een kachel die op andere zaken
gestookt wordt dan aardgas, propaan, butaan,
gasolie of petroleum (een hout- of graankachel
voor een ruimteverwarming valt dus niet
onder deze AmvB); handelsbedrijven of opslagbedrijven voor derden; een woning van derden
op korte afstand. Deze bedrijven zullen een
milieuvergunning moeten aanvragen of vallen
onder een andere AMvB.

Niet voor alle bedrijven
De nieuwe AMvB is er vooral voor bedoeld om
meer bedrijven onder een AMvB te laten vallen.
Toch is er nog steeds een groep bedrijven die
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De aanvraag
Bedrijven hoeven in eerste instantie niets te
doen. Pas als er door een verandering in het

Ten opzichte van de vorige AMvB open teelten
is de geluidsparagraaf fors aangepast. Hij is
duidelijker geworden en tevens voor een aantal
bedrijven strenger. De belangrijkste wijziging
is dat per bedrijf geen maximaal geluidsniveau
hoeft te worden vastgesteld aan de hand van
het bedrijfsspecifieke achtergrondgeluid. Er
is voor een vast maximum gekozen op basis
van het gemiddelde achtergrondgeluid van
45 dB(A). Dit betekent voor een aantal bedrijven een aanscherping. Wel is de gemeente of
milieudienst bevoegd om deze geluidsgrenswaarde bij te stellen, middels een gemeentelijke verordening. Zowel 5 dB(A) naar boven als
beneden. De redenen hiervoor kunnen bedrijfs-

Ook de propaantank valt nu onder de AMvB.

economische motieven en ongelijkheid zijn.
Denk bij het laatste aan een bedrijf dat dicht
bij een drukke weg zit met veel lawaai, dat stiller zou moeten zijn dan deze weg.
Het geluid moet gemeten worden op de gevel
van een woning van derden of een ander
geluidsgevoelige bestemming. Daarnaast moet
er gemeten worden in deze woning. De daarvoor geldende waarden mogen niet aangepast
worden. Als deze woning ver weg ligt, kan de
gemeente of milieudienst een meetplek aanwijzen op minstens 50 meter van de inrichting. Je moet daar echter wel een reden voor
hebben. Als het aannemelijk is dat de inrichting niet aan de geluidsvoorschriften zal kunnen voldoen, kan de gemeente eisen dat er een
akoestisch rapport wordt opgesteld.

Vloeistofkerende vloer vereist voor…

• onderhoud aan of reparatie van motorvoertuigen, landbouwtrekkers of onderdelen indien bodembed•
•
•
•
•
•

reigende vloeistoffen vrij kunnen komen;
de wasplaats van werktuigen. Deze moet vloeistofdicht zijn als er sprake is van het reinigen van bijvoorbeeld
een landbouwspuit. In de toekomst zal dat mogelijk ook gaan gelden voor een ‘gewone’ wasplaats;
rondom dieselpomp waar maximaal 25.000 liter per jaar wordt gebruikt;
de opslag van vloeibare meststoffen;
opslag van strooizout;
opslag van accu’s;
de opslag van vloeibare of viskeuze gevaarlijke stoffen, brandbare vloeistoffen, gewasbeschermingsmiddelen of biociden.

Voor de laatste drie punten geldt daarnaast dat de vloer moet worden beschermd tegen regenwater.

Maximale geluidsniveau

Langtijdgemiddelde geluidsniveau op de gevel van
de woning
Langtijdgemiddelde geluidsniveau binnen in de woning
Piekniveau op de gevel van de woning
Piekniveau in de woning

06.00-19.00 uur 19.00-22.00 uur 22.00-6.00 uur
45 dB(A)
40 dB(A)
35 dB(A)
35 dB(A)
70 dB(A)
55 dB(A)

30 dB(A)
65 dB(A)
50 dB(A)

25 dB(A)
60 dB(A)
45 dB(A)

Bij de aanvraag moet er nu een uitgebreide
tekening worden gemaakt met onder meer
verkeersbewegingen en geluidsbronnen.

Energie en water
Ook op het gebied van een duurzame bedrijfsvoering worden nu eisen gesteld. Bedrijven die
in enig kalenderjaar meer dan 5.000 m3 leidingwater, 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3
aardgasequivalenten aan aardgas en andere
brandstoffen (o.a. propaan) verbruiken, moeten
er voor zorgen dat er zuinig om wordt gegaan
met energie. Dat betekent dat er moet worden
geïnvesteerd in voorzieningen die economisch
rendabel zijn. Tevens kan het bevoegd gezag
vragen om aan te tonen dat daar ook daadwerkelijk onderzoek naar is gedaan. Dit kan door
deelname aan een meerjarenafspraak (MJA-e)
of door een uitgewerkt plan. Een uitgewerkt
plan kan onder andere door DLV worden
gemaakt. De verschillende gemeentes en
milieudiensten gaan vaak soepel om met deze
eis. Wel zijn er signalen dat een aantal milieudiensten daadwerkelijk het uitgewerkte plan
(Milieuscan) gaan vragen. Bedenk daarbij dat
steeds meer akker- en tuinbouwbedrijven
binnen deze categorie vallen.

Vloeistofdichte vloeren
Op het bedrijf is op een aantal plaatsen een
vloeistofkerende vloer vereist. Deze vloer moet
vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang keren dat
die kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden. Een alternatief voor deze vloer is een vloeistofdichte
vloer of een lekbak. Gekeken wordt naar ‘good
housekeeping’. Oftewel er is een algemene
zorg met alertheid op morsen en lekkage
(toezicht) en het direct opruimen daarvan.
De beschikbaarheid van opruimfaciliteiten is
daarbij noodzakelijk. Daarnaast moet de teler
zelf voorschriften maken, waarop ten minste
staat wanneer en op welke wijze de opslagplaats, de opgeslagen goederen en de vloeren
worden gecontroleerd op lekkages, bodembeschermende aspecten en eventueel vloeistofdichtheid.
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