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Wetgeving
Thema: Proces- en afvalwater

Wet- en regelgeving rond proces- en afvalwater worden

vereenvoudigd en gebundeld in het Activiteitenbesluit.

Voedingsmiddelenbedrijven vallen daardoor mogelijk

onder andere regelgeving dan voorheen. De normering

zelf wordt niet aangescherpt waardoor ingrijpende gevol-

gen uitblijven.

In 2003 is het ministerie van VROM be-
gonnen met het moderniseren van wet-
en regelgeving. Uitgangspunten waren
vereenvoudiging en vermindering van
regels en administratieve lasten. Op dit
moment vallen alle bedrijven in de voe-
dingsmiddelenindustrie onder de Wet
milieubeheer. Op grond van artikel 8.40
van deze wet kunnen algemene maatre-
gelen van bestuur (AMvB’s) worden op-
gesteld waar bedrijven aan moeten vol-
doen. Voor een aantal bedrijfstakken is in
het verleden een AMvB opgesteld. VROM
wil 11 van deze AMvB’s bundelen tot één
nieuwe AmvB: het Besluit algemene re-
gels voor inrichtingen milieubeheer, ook
wel het Activiteitenbesluit genoemd.

Oppervlaktewater
Lozing op het oppervlaktewater valt niet
onder de Wet milieubeheer maar wordt
in de Wet verontreiniging oppervlaktewa-

teren (Wvo) geregeld. Het ministerie van
VROM is verantwoordelijk voor de Wet
milieubeheer en het ministerie van V&W
voor de Wvo. In het kader van de deregu-
lering streeft V&W er naar bij lozing op
het oppervlaktewater meer met algeme-
ne regels te gaan werken. Deze algemene
regels komen in de plaats van een lo-
zingsvergunning. VROM heeft besloten
de regels voor lozingen op of in de bo-
dem in de Wet milieubeheer op te ne-
men. Nu worden deze nog geregeld op
basis van het Lozingenbesluit bodembe-
scherming, een besluit op grond van de
Wet bodembescherming.
Zowel V&W als VROM willen hun voorne-
mens concretiseren door deze te integre-
ren in het Activiteitenbesluit. Alle lozin-
gen op de riolering, waarbij een expliciet
onderscheid wordt gemaakt tussen een
vuilwaterriool en een hemelwaterriool,
maar ook lozingen op of in de bodem en
in het oppervlaktewater zijn onder dit
ontwerp-Activiteitenbesluit gebracht. Het
Activiteitenbesluit is gebaseerd op de
Wet milieubeheer en de Wvo.  De Wvo zal
overigens in de nabije toekomst opgaan
in de Waterwet, die dan mede de basis
van het Activiteitenbesluit zal vormen.

Activiteitenbesluit
De term Activiteitenbesluit komt voort uit
de opbouw van het besluit. Voorgaande
AMvb’s waren opgesteld voor bepaalde
bedrijfstakken. Het nieuwe besluit is
ingedeeld naar bedrijfsmatige activitei-
ten waar vervolgens voorschriften aan
zijn verbonden. Zodra een bedrijf een van
de in het besluit genoemde activiteiten
uitvoert, gelden voor dit bedrijf de bijbe-
horende voorschriften. 

Alle bedrijven
Het ontwerp-Activiteitenbesluit gaat uit
van een nieuwe systematiek. Het uit-
gangspunt bij dit ontwerpbesluit was dat
bedrijven (inrichtingen) een vergunning
(Wet milieubeheer en soms Wvo) moes-
ten hebben om het bedrijf te mogen star-
ten. In de nieuwe systematiek vallen de
meeste voedingsmiddelenbedrijven on-
der de algemene regels van het Activitei-
tenbesluit. Uitzondering zijn de IPPC-
bedrijven en de bedrijven die worden
genoemd in bijlage 1 van het Activiteiten-
besluit. Deze bedrijven zijn/blijven ver-
gunningplichtig.
In het Activiteitenbesluit wordt de voe-
dingsmiddelenindustrie onderverdeeld in
bedrijven die voedingsmiddelen produ-
ceren voor directe consumptie (horeca,
bedrijfskantines, zorginstellingen) en
bedrijven die voedingsmiddelen industri-
eel vervaardigen. Op de eerste categorie
zijn de regels van het besluit direct van
toepassing. Dat geldt ook voor kleine
bedrijven waar voedingsmiddelen op am-
bachtelijke wijze worden bereid, maar
niet bestemd zijn voor directe consump-
tie. Voor bedrijven die zijn opgenomen in
bijlage 1 van het besluit blijft een vergun-
ning noodzakelijk (zie kader). Maar ook
voor deze bedrijven zijn een aantal, veel
voorkomende, lozingen algemeen gere-
geld met het Activiteitenbesluit. Dat be-
treft onder andere de lozingen van afstro-
mend hemelwater, huishoudelijk afval-
water en koelwater. Deze lozingen
worden niet langer geregeld met de ver-

Bijlage 1
Volgens Bijlage 1 van het Activiteitenbesluit
zijn bedrijven die voedings- en genotmidde-
len of grondstoffen daarvoor industrieel ver-
vaardigen, bewerken of verwerken, vergun-
ningplichtig. Hiervan is in ieder geval sprake
als
– gebruik wordt gemaakt van een of meer

apparaten met een individuele nominale
belasting op bovenwaarde van meer dan
130 kW of een aansluitwaarde van meer
dan 130 kW,

– de gezamenlijke nominale belasting op
bovenwaarde van continuovens meer
bedraagt dan 200 Kw,

– voedingsmiddelen voor dieren worden
vervaardigd, bewerkt of verwerkt.

Regels proces- en afvalwater gebundeld in nieuw besluit
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gunning. Dit alles geldt niet voor de
IPPC-bedrijven. Daarvoor blijven alle lo-
zingen via de vergunning geregeld.

Overgangstermijn
In het algemeen geldt een overgangster-
mijn van drie jaar om aan de nieuwe
voorschriften te voldoen. Bovendien be-
staat de mogelijkheid om in individuele
gevallen af te wijken van de voorschriften

uit het Activiteitenbesluit met zogenaam-
de maatwerkvoorschriften. Waar, wan-
neer en hoe de maatwerkvoorschriften
kunnen worden toegepast is te vinden in
het besluit.
Met het van kracht worden van het Activi-
teitenbesluit zal er een ICT-systeem ko-
men, gekoppeld aan het digitale omge-
vingsloket van de gemeente. Via die site
kunnen bedrijven zich (officieel) melden
op grond van de AMvB of een vergunning
aanvragen. De site biedt ook inzicht in de
voorschriften en de maatregelen die op
dat bedrijf, afhankelijk van de bedrijfsac-
tiviteiten, van toepassing zijn. Komende
tijd zal op de website van InfoMil
(www.infomil.nl) onder ‘water’ nadere
informatie over de gewijzigde regelge-
ving over afvalwater worden gegeven.

Grote bedrijven
Grote tot zeer grote bedrijven vallen
onder de IPPC-richtlijn, de Europese
Richtlijn 96/61/EG inzake geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreini-
ging. Bedrijven die onder de IPPC-richt-

lijn vallen,  zijn/blijven vergunningplich-
tig. Dit is vastgelegd in de Wet milieube-
heer en Wvo.
De Europese commissie heeft voor deze
bedrijven zogenaamde BREF’s opgesteld.
Daarin worden de beste beschikbare
technieken beschreven. Deze BREF’s vor-
men het uitgangspunt voor het verlenen
van de vergunning. Op grond van de
BREF ‘Voedingsmiddelen en zuivel’ vallen
bedrijven die aan een van volgende crite-
ria voldoen onder de IPPC-richtlijn:
– Productiecapaciteit aan dierlijk mate-

riaal groter dan 75 ton/dg,
– Productiecapaciteit aan plantaardig

materiaal groter dan 300 ton/dg,
– Ver- of bewerking van meer dan 200

ton/dg aan melk. 
In Nederland betreft dit voor de voe-
dingsmiddelenindustrie circa 100 bedrij-
ven. Deze bedrijven blijven dus vergun-
ningplichtig.

Waterwet. Wet in wording. Het ministerie van V&W streeft er
naar in de loop van 2006 met een wetsvoorstel te komen. De
Waterwet is gericht op integraal waterbeheer, met de volgende
doelstellingen:
– de gezamenlijke nominale belasting op voorkoming en waar

nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en
waterschaarste, in samenhang met

– de gezamenlijke nominale belasting op bescherming en ver-
betering van de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen, en

– de gezamenlijke nominale belasting op vervulling van maat-
schappelijke functies door watersystemen.

Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Richt zich op lozingen
op het oppervlaktewater en is daarmee vooral van belang voor
een klein aantal grote voedingsmiddelenbedrijven. Deze wet zal
volledig opgaan in de Waterwet. Valt onder V&W. Bevoegd
gezag zijn de waterschappen en Rijkswaterstaat. 

Wet milieubeheer. Regelt alle milieu- en hinderaspecten behalve
lozingen op oppervlaktewater. Alle voedingsmiddelenbedrijven
vallen onder deze wet. Het ministerie van VROM is verantwoor-
delijk voor deze wet. Op grond van artikel 8.40 Wm kunnen AMv-
B’s worden gemaakt die de vergunningplicht vervangen. Op dit

moment worden 11 bestaande AMvB’s gebundeld in één nieuwe
AMvB: het Activiteitenbesluit. Bevoegd gezag zijn de gemeenten
(vooral Activiteitenbesluit) en provincies (vooral voor vergun-
ningverlening).

Wet bodembescherming. Regelt onder meer de lozingen in en op
de bodem via het op deze wet gebaseerde Lozingenbesluit
bodembescherming. Het ministerie van VROM gaat deze wet
komende jaren geleidelijk integreren in de Wet milieubeheer.
Bevoegd gezag zijn de gemeenten en provincies.

EKRW. De Europese Kader Richtlijn Water moet er voor zorgen
dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in
2015 op orde is. Op dit moment wordt onder andere door water-
schappen en Rijkswaterstaat onderzocht welke maatregelen
nodig zijn. Dit kan leiden tot aanscherping van normen in beslui-
ten en vergunningen. 

IPPC. Europese richtlijn inzake geïntegreerde preventie en
bestrijding van verontreiniging richt zich op bepaalde bedrijfs-
matige (in het bijzonder industriële) activiteiten teneinde een
‘hoog niveau van bescherming van het milieu in zijn geheel te
bereiken’. Heeft betrekking op alle milieuaspecten en is geïm-
plementeerd in Wet milieubeheer en Wvo.
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