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Richtlijn industriële emissies (RIE)

• Richtlijn 2010/75/EU, PbEU L 334 (implementatietermijn 7 januari 2013)
� Integratie van IPPC-richtlijn, drie titaandioxiderichtlijnen, Oplosmiddelenrichtlijn ,

Afvalverbrandingsrichtlijn, Richtlijn grote stookinstallaties

• Belangrijkste wijzigingen:
� Zes sectorrichtlijnen aangepast naar aangescherpt en vereenvoudigd milieuvangnet.

Harde grens voor vergunningen en algemene regels (art. 15, lid 3 RIE)

� Concretisering eisen doorwerking BREFs

� Programmatisch toezicht en niet-routinematige milieu-inspecties op IPPC-installaties

� Uitbreiding aantal IPPC-installaties (in Nederland met name afvalverwerkende
bedrijven)



Implementatie RIE

Gelaagde structuur
•Aanpassing van (m.n.) Wabo en Wm: Wetsvoorstel 33 197. Thans aanhangig
bij Eerste Kamer.

•Besluit 13 oktober 2012, Stb. 552 m.n. wijziging Activiteitenbesluit/Bor
(implementatie-AMvB). In werking getreden op 1 januari 2013.

•Regeling Staatssecretaris I&M d.d. 31 oktober 2012, Stcrt. 14 november
2012, nr. 21373: m.n. wijziging Activiteitenregeling/Mor. In werking getreden
op 1 januari 2013.



Wetsvoorstel 33 197

• Wabo:
� Wijziging artikel 2.30, lid 1: toevoeging dat onder ontwikkelingen op het gebied van de

technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu mede wordt verstaan de
vaststelling van nieuwe of herziene conclusies over beste beschikbare technieken (zie
art. 13, lid 5 en lid 7 RIE).

� Toevoeging art. 2.31a: mogelijkheid om bij wijziging voorschriften te stellen die strekken
tot toepassing van andere technieken dan die waaromtrent in of bij de aanvraag om de
vergunning gegevens of bescheiden zijn verstrekt (= verlaten van de grondslag van de
aanvraag).

• Wm:
� Met name aanpassingen in hoofdstuk 17



Implementatie-AMvB

• Wijziging Bor
� Instructies voor het verlenen van omgevingsvergunningen en het

vaststellen van algemene regels (ex art. 8.40 Wm)

� Gelden ook voor de watervergunning en algemene regels Waterwet

� Belangrijke bepalingen artt. 5.4, 5.5 en 5.10 Bor
� Art. 5.4: rekening houden met BBT-conclusies en andere informatiedocumenten

bbt, bij gebreke daarvan vaststellen bbt door bevoegd gezag

� Art. 5.5: bij voorschriften emissiegrenswaarden stellen (bijlage II RIE en andere
stoffen die in aanmerkelijke hoeveelheden vrijkomen). Mogelijkheid minder
strenge emissiegrenswaarden als volgen bandbreedte BBT-conclusie leidt tot
buitensporig hoge kosten in verhouding tot milieuvoordelen als gevolg van:
geografische ligging, lokale milieuomstandigheden, technische kenmerken
installatie)

� Art. 5.10: binnen vier jaar aanpassing aan BBT-conclusies en andere
informatiedocumenten



Implementatie-AMvB

• Wijziging Activiteitenbesluit
� Doelen sectorrichtlijnen in Activiteitenbesluit. Technische maatregelen in

Activiteitenregeling (m.n. monitoring).
� Implementatie sectorrichtlijnen in hoofdstuk 5 Activiteitenbesluit

(industriële emissies uit grote stookinstallaties, afvalverbrandings- of
afvalmeeverbrandingsinstallaties, en installaties voor de productie van
titaandioxide). Leidend zijn BBT-conclusies, hfst. II, IV en VI RIE zijn
vangnet (minimumeisen).

� Hoofdstuk 2 (algemene regels ten aanzien van alle activiteiten), afdeling
2.11 bevat de implementatie van de Oplosmiddelenrichtlijn. Reden:
ongeveer 75% van installaties onder Oplosmiddelenrichtlijn zijn
inrichtingen type B in Activiteitenbesluit (meldingsplichtig).

� Geldende strengere voorschriften dan implementatie-AMvB blijven in
stand, soepeler voorschriften vervallen (bij wijziging vergunning
verwerken, geen verval van rechtswege)



Implementatie-regeling

• Wijziging Mor
� Tot nu toe vaststelling of wijziging BREF-documenten opgenomen in

bijlage 1 bij Mor. Deze tabel vervalt. Raadplegen BBT-conclusies via
site Infomil.

� Art. 9.3 en 9.4: vergunningvoorschriften op basis van andere
technieken dan genoemd in BREF-documenten. Gelijkwaardig
beschermingsniveau. Wijze van verwerken: waarden, perioden,
referentieomstandigheden als in BBT-conclusies, randvoorwaarden
voor afwijking.

� Art. 10.3: controles IPPC-installaties



Implementatie-regeling

• Wijziging Activiteitenregeling
� Monitoring

� Meettechnieken

� Beoordeling naleving van emissiegrenswaarden
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