Wijzigingen artikel 4.11 Activiteitenbesluit per 1-1-2010

Wijziging
Artikel 4.11 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het vierde en zesde lid wordt «50 milligram per liter» vervangen door: 300 milligram per
liter.
2. In het vijfde lid, tabel4.11, wordt voor «onopgeloste stoffen» «50 milligram per liter»
vervangen door «300 milligram per liter» en wordt voor «minerale olie» «10 milligram per
liter» vervangen door: 20 milligram per liter.
3. Onder vernummering van het zesde tot en met achtste lid tot zevende tot en met negende lid,
wordt een lid ingevoegd, luidende:
6. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het vijfde lid, bij
maatwerkvoorschrift ruimere emissiegrenswaarden vaststellen, voorzover het belang van de
bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.
4. Het achtste lid (nieuw) komt te luiden:
8. Het te lozen afvalwater, bedoeld in het derde, vierde, vijfde en zevende lid kan op een
doelmatige wijze worden bemonsterd.

Uit de Nota van toelichting bij deze wijziging
Naar aanleiding van de inspraakreacties zijn de doelvoorschriften in artikel 4.11 nogmaals beschouwd.
Deze beschouwing heeft geleid tot een aantal aanpassingen. De norm voor onopgeloste stoffen is
aangepast. De waarde is gewijzigd in 300 milligram per liter. Evenals elders in het besluit is de term
onopgeloste bestanddelen tevens vervangen door de term onopgeloste stoffen.Voorafgaand aan de
aanpassing had de norm voor onopgeloste stoffen twee doeleinden: het beperken van de lozing van
onopgeloste stoffen zelf, en het beperken van de lozing van daaraan gehechte verontreinigingen, zoals
zware metalen en PAK’s. Bij de norm van 50 milligram per liter gaf het tweede argument, waarbij
onopgeloste stoffen feitelijk als een gidsparameter voor zware metalen en PAK’s fungeren, de
doorslag. Omdat echter in tabel 4.11 ook zelfstandige normen voor PAK’s en zware metalen zijn
opgenomen, werden deze stoffen feitelijk dubbel geregeld. Om die reden wordt nu in het hele artikel
4.11 de norm aangepast. De nieuwe norm van 300 mg/l heeft enkel het beperken van de lozing van
onopgeloste stoffen als oogmerk. Bij lozen anders dan in een vuilwaterriool gelden voor een aantal
overige parameters doelvoorschriften van tabel 4.11, bij lozen in een vuilwaterriool geldt daarvoor de
zorgplicht, op grond waarvan zo nodig maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld. Ook de norm
voor minerale olie is aangepast. Er is bij de op- en overslag van bulkgoederen geen sprake van
activiteiten waar actief met olie of oliehoudende producten wordt gewerkt. Een overschrijding zal dus
incidenteel zijn (bijvoorbeeld onzorgvuldig handelen). Een actief bemonsterings- en meetprogramma
(van de handhaver) is daarvoor niet effectief, omdat er bij zo’n incident meestal sprake is van een
zichtbare verontreiniging. De grens van een zichtbare olieverontreiniging ligt bij ongeveer 15 mg/l.
Omdat in het Activiteitenbesluit een «standaard-norm» voor olie wordt gehanteerd van 20 mg/l is het
verstandig bij deze norm aan te sluiten. Analyseresultaten van metalen bij op- en overslagactiviteiten
liggen over het algemeen ruim onder de 1 mg/l. Het is niet aannemelijk dat door het verhogen van de
grens naar 2 mg/l de analyseresultaten zullen verhogen. Echter vanuit de waterschappen bestaat de
uitdrukkelijke wens de norm op 1 mg/l te houden. In voorkomende gevallen kan deze norm verhoogd
worden middels een maatwerkvoorschrift.

