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GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND 
 
Gelet op het besluit van Provinciale Staten, PS2009-757; 
 
BESLUITEN 
 
De tekst van de Provinciale milieuverordening Gelderland te publiceren, inclusief de Verordening 
tot wijziging van de Provinciale milieuverordening Gelderland, zesde tranche. 
 

PROVINCIALE MILIEUVERORDENING GELDERLAND, INCLUSIEF DE 
ZESDE TRANCHE1 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 

 

Artikel 1.1. Begripsbepaling  

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. de wet: de Wet milieubeheer; 

b. de commissie: de Provinciale Commissie Milieubeheer en Waterhuishouding, bedoeld in 

artikel 2.1; 

c. Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland; 

d. provinciaal milieuprogramma: het provinciale milieuprogramma als bedoeld in artikel 4.14 

van de wet; 

e. (Vervallen); 

f. (Vervallen); 

g. (Vervallen); 

h. (Vervallen); 

i. (Vervallen); 

j. (Vervallen); 

k. (Vervallen); 

l. service-centrum: het service-centrum als bedoeld in de Wet bodembescherming; 

m. milieubeschermingsgebied: een gebied als bedoeld in artikel 5.1.1; 

n. de grondwateronttrekker: de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 15.34, tweede 

lid, van de wet. 

 

 

                                                      
1 De Verordening tot wijziging van de Provinciale milieuverordening Gelderland, zesde tranche, is op 11 november 2009 

door Provinciale Staten vastgesteld. Een deel van deze wijzigingsverordening treedt in werking op het moment dat de 
Waterwet in werking treedt, een deel op 1 januari 2010 en een deel op het moment dat de Wabo in werking treedt. De 
integrale tekst bevat alle wijzigingen van de zesde tranche, dus ook die wijzigingen die in werking treden op het 
moment dat de Wabo in werking treedt. 
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HOOFDSTUK 2 

PROVINCIALE COMMISSIE MILIEUBEHEER EN WATERHUISHOUDING 

 

  Vervallen met ingang van 8 maart 2006. 

 

 

 

HOOFDSTUK 3 

INSPRAAK BIJ BESLUITEN VAN ALGEMENE STREKKING 

 

  (Vervallen) 

  Zie thans Inspraakverordening provincie Gelderland 2004   

 

 

 

HOOFDSTUK 4 

ALGEMEEN PROVINCIAAL MILIEUBELEID 

 

 

Titel 4.1 Milieukwaliteitseisen 

 

  P.M. 

 

 

Titel 4.2 Instructies voor vergunningen voor inrichtingen en voor lozingen op oppervlakte-
wateren 

 

Artikel 4.2.1. 

(Vervallen) 

 

Titel 4.3 Afvalstoffen 

 

' 4.3.1 Huishoudelijke afvalstoffen 

 
 
Artikel 4.3.1.1 Gescheiden inzameling HA 
(Vervallen) 
 
 
Artikel 4.3.1.2 Vrijstelling gescheiden inzameling HA 
(Vervallen) 
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Artikel 4.3.1.2a Inzameling wit- en bruingoed 
(Vervallen) 
 
 
Artikel 4.3.1.3 Jaarrapportage HA 
(Vervallen) 
 
 
Artikel 4.3.1.4 BA-regime voor ingezamelde HA 
(Vervallen) 
 
 
Artikel 4.3.1.5 Gemeentelijke samenwerking 
(Vervallen) 
 
 
' 4.3.2 Bedrijfsafvalstoffen 

 

 

- ALGEMEEN 

 

Artikel 4.3.2.1. Ingezamelde HA ook BA 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.2. Definitie inzamelen 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.3. Inrichting waarop regels  rechtstreeks van  toepassing zijn 

Als categorieën van inrichtingen waarop de regels van deze paragraaf rechtstreeks van toepas-

sing zijn, worden aangewezen de categorieën van inrichtingen die zijn genoemd in onderdeel C 

van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht. 

 

 

- HET GESCHEIDEN HOUDEN VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN 

 

Artikel 4.3.2.4. 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.5. 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.6. Ontvanger houdt gescheiden 

Een persoon als bedoeld in artikel 10.37, tweede lid, van de wet, aan wie bedrijfsafvalstoffen 

worden afgegeven, die behoren tot een categorie die is genoemd in bijlage 4, onderdeel a, is, als 

die afvalstoffen hem gescheiden van andere stoffen en afvalstoffen die niet behoren tot dezelfde 

categorie, zijn aangeboden, verplicht die afvalstoffen gescheiden te houden van andere stoffen 

en afvalstoffen die behoren tot een andere categorie, en gescheiden af te geven, als hij zich 

daarvan ontdoet. 
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Artikel 4.3.2.7. Transporteur houdt gescheiden 

Degene die bedrijfsafvalstoffen vervoert die behoren tot een categorie die is genoemd in bijla-

ge 4, onderdeel a, is verplicht die afvalstoffen van andere stoffen en afvalstoffen die niet behoren 

tot dezelfde categorie, gescheiden te houden, als zij hem gescheiden zijn aangeboden. 

 

Artikel 4.3.2.8. GS-vrijstelling 

Gedeputeerde Staten kunnen met betrekking tot daarbij aangewezen categorieën van bedrijfsaf-

valstoffen voor daarbij aangegeven categorieën van gevallen en voor een daarbij te bepalen 

termijn vrijstelling verlenen van de verplichtingen bedoeld in de artikelen 4.3.2.6 en 4.3.2.7, als 

het belang van het doelmatig beheer van die afvalstoffen zich daartegen niet verzet. 

 

Artikel 4.3.2.9. Procedure ontheffing 10.47 Wm 

(Vervallen) 
 

Artikel 4.3.2.10. Uitbreiding plicht tot gescheiden houden 

(Vervallen) 

 

 

- HET INZAMELEN VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN 

 

Artikel 4.3.2.11 Inzamelverbod en uitzonderingen 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.12 Tijdelijke lijst; schrappen van lijst 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.13 Afvalstroomnummer, factuur, geldigheidsduur, uitzonderingen op toekennen  

   afvalstroomnummer. 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.13a GS-vrijstelling 

(Vervallen) 

 

 

- DE MELDING INZAKE DE AFGIFTE VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN 

 

Artikel 4.3.2.14 Meldingsparagraaf wet van toepassing 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.15 Vrijstellingen omschrijvingsformulier en verstrekken begeleidingsbrief 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.16 Eisen omschrijvingsformulier, afvalstroomnummer en geldigheidsduur 

(Vervallen) 
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Artikel 4.3.2.17 Ontdoeners melden niet 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.18 Van meldingsplicht vrijgestelde ontvangers, kwartaalrapportage en opgave op  

  verzoek 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.19 Wijze van melding 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.20 Registratieplicht en uitzondering 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.21 Vrijstelling begeleidingsbrief; eisen aan brief 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.22 Gebruik afvalstofcodelijst/bewaarplicht 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.23 Uitvoeringsregels; GS-vrijstelling 

(Vervallen) 

 

 

- PROVINCIEGRENSOVERSCHRIJDEND VERKEER VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN 

 

Artikel 4.3.2.24. Exportverbod, uitzonderingen en vrijstelling 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.25. Begeleidingsbrief transporteur en uitzondering 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.26. Ontheffing exportverbod; aanvraag 

(Vervallen) 

 

 

- MOBIELE INSTALLATIES 

 

Artikel 4.3.2.27. Verbod mobiele puinbrekers buiten inrichtingen, uitzondering, registratieplicht 

en bewaren gegevens 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.27a. 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.27b. 

(Vervallen) 
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- TOEPASSING SECUNDAIRE BOUWSTOFFEN IN WERKEN 

 

Artikelen 4.3.2.28. tot en met 4.3.2.33. 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.2.34. 

(Vervallen)  

 

 

' 4.3.3 Gevaarlijke afvalstoffen 

 

- ALGEMEEN 

 

Artikel 4.3.3.0. Definitie inzamelen 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.3.0a. Inrichtingen waarop regels rechtstreeks van toepassing zijn 

(Vervallen) 

 

- DE MELDING INZAKE DE AFGIFTE VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 

 

Artikel 4.3.3.1. Omschrijvingsformulier, uitzonderingen 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.3.2. Begeleidingsbrief 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.3.3. Wijze van melden 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.3.4. Uitzonderingen meldingsplicht 10.31 en 10.33 Wm 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.3.5. Uitzonderingen meldingsplicht 10.31 Wm 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.3.6. Uitzondering meldingsplicht 10.33 Wm 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.3.7. Registratieplicht 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.3.8. Bewaarplicht 

(Vervallen) 
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- HET INZAMELEN VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 

 

Artikel 4.3.3.9. Inzamelvergunningstelsel GA 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.3.10. 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.3.11. Zo mogelijk één vergunning 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.3.12. Vrijstelling 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.3.13. Eisen vergunningaanvraag 

(Vervallen) 

 

Artikel 4.3.3.14. Interprovinciale afstemming 

(Vervallen) 

 
 
' 4.3.4 Afvalwater 

 

Artikel 4.3.4.1. Ontheffing inzamelplicht 

1. De aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 10.33, derde lid, van de wet wordt in vijf-

voud ingediend. 

2. De aanvraag bevat ten minste de volgende gegevens en bescheiden: 

a. het gemeentelijk rioleringsplan als bedoeld in artikel 4.22 van de wet of, indien het 

plan nog niet is vastgesteld, een overzicht van de aanwezige voorzieningen en de 

overige gegevens, bedoeld in artikel 4.22, tweede lid, van de wet, voor dat deel van 

de gemeente waarop de aanvraag om ontheffing betrekking heeft; 

b. een overzicht van de lozingssituatie in dat deel van de gemeente waarop de aan-

vraag om ontheffing betrekking heeft; 

c. een beschrijving van de gevolgen voor het milieu indien geen voorzieningen voor de 

inzameling en het transport van afvalwater worden getroffen; 

d. een beschrijving van alternatieve voorzieningen voor verwerking van het afvalwater 

van de betreffende percelen; 

e. indien over het voornemen van de gemeente tot het achterwege laten van de voor-

zieningen overleg is gevoerd met de betrokken beheerder als bedoeld in artikel 1.1 

van de Waterwet: de resultaten van dat overleg. 
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' 4.3.5 Voorschriften voor inrichtingen 

 

Artikel 4.3.5.1. Tariefstelling 

(Vervallen) 

 

Titel 4.4 Gebruik van gesloten stortplaatsen 

 

Artikel 4.4.1. 

In deze titel wordt verstaan onder: 

a. gesloten stortplaats: een stortplaats als bedoeld in artikel 8.47, eerste lid, onder b, van de 

wet; 

b. nazorgvoorzieningen: de voorzieningen ter bescherming van het milieu, bedoeld in artikel 

8.49, eerste en tweede lid, van de wet; 

c. werk: een werk als bedoeld in artikel 1 van het Besluit bodemkwaliteit. 

 

Artikel 4.4.2. 

1. Het is verboden in, op, onder of over een plaats waar de in artikel 8.49 van de wet 

bedoelde zorg met betrekking tot een gesloten stortplaats wordt uitgevoerd: 

 a. werken te maken of te behouden; 

 b. stoffen of voorwerpen, niet zijnde afvalstoffen, te storten, te plaatsen of neer te leg-

gen, of deze te laten staan of liggen; 

 c. andere dan de onder a of b bedoelde handelingen te verrichten indien die handelin-

gen de uitvoering van de maatregelen, bedoeld in artikel 8.49, eerste lid, van de 

wet, kunnen belemmeren, dan wel de nazorgvoorzieningen kunnen beschadigen. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op:  

 a. het treffen van maatregelen als bedoeld in artikel 8.49 van de wet; 

 b. handelingen die betrekking hebben op het oprichten, veranderen of in werking heb-

ben van een inrichting of op het veranderen van de werking daarvan. 

 

Artikel 4.4.3. 

1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van het in artikel 4.4.2, eerste lid, ge-

stelde verbod indien het belang dat de gesloten stortplaats geen nadelige gevolgen voor 

het milieu veroorzaakt, zich daartegen niet verzet. 

2. Aan een ontheffing kunnen in ieder geval voorschriften worden verbonden die tot doel 

hebben: 

 a. de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen; 

 b. aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen; 

 c. te voorkomen dat de uitvoering van de nazorg anderszins wordt belemmerd. 

3. (Vervallen) 

 

 

Artikel 4.4.4. 

1. De aanvraag voor de ontheffing, bedoeld in artikel 4.4.3, wordt in vijfvoud bij Gedepu-

teerde Staten ingediend. 

2. In de aanvraag worden de volgende gegevens vermeld: 

 a. naam en adres van de aanvrager; 
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 b. het voorgenomen gebruik van de gesloten stortplaats en van het gebied waarin na-

zorgvoorzieningen zijn gelegen; 

 c. het adres, de kadastrale aanduiding en een kadastrale kaart, die uiterlijk drie maan-

den voor de aanvraag van de ontheffing door het kadaster is afgegeven, waarop het 

grondgebied van het voorgenomen gebruik als bedoeld onder b is aangegeven; 

 d. de naam en het adres van een ieder die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft 

op het grondgebied bedoeld onder c; 

 e. een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om 

het voorgenomen gebruik te kunnen realiseren; 

 f. de maatregelen die worden getroffen om: 

  1Ε de bereikbaarheid van de nazorgvoorzieningen te garanderen; 

  2Ε aantasting van de nazorgvoorzieningen te voorkomen; 

  3Ε anderszins de uitvoering van de nazorg niet te belemmeren; 

 g. de wijze van evaluatie van en rapportage over de uitvoering van de onder f bedoel-

de maatregelen. 

 

Titel 4.5 Overige algemene regels 
 
' 4.5.1 Boringen 

 

Artikel 4.5.1. Herstel boorgaten 

Degene die buiten een inrichting een boorgat in de grond maakt dan wel heeft met een diepte 

van meer dan 2 meter onder het maaiveld brengt bij beëindiging van de werkzaamheden met het 

oog waarop het gat is geboord de bodem ter plaatse van dat gat terug in de oorspronkelijke toe-

stand en herstelt daarin doorboorde slecht-doorlatende lagen. 

 

 

HOOFDSTUK 5 

MILIEUBESCHERMINGSGEBIEDEN 

 

 

Titel 5.1 Aanwijzing van milieubeschermingsgebieden 

 

Artikel 5.1.1. Aanwijzing gebieden in Bijlage 6 

Milieubeschermingsgebieden zijn de gebieden die als zodanig zijn aangewezen in bijlage 6. De 

aanwijzing geschiedt ter bescherming van het milieu en in het bijzonder ter bescherming van de 

belangen die voor elk van die gebieden in die bijlage zijn aangeduid. Gedeputeerde Staten zijn 

bevoegd de in bijlage 6 aangegeven grenzen van de gebieden uit te werken. 

 

Artikel 5.1.2. Borden 

1. Gedeputeerde Staten of, indien het gebied is aangewezen ter bescherming van de kwa-

liteit van het grondwater met het oog op de waterwinning, de grondwateronttrekker draagt 

er zorg voor dat het milieubeschermingsgebied als zodanig goed zichtbaar is aangeduid 

door middel van borden volgens de modellen aangegeven in bijlage 10c. 
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2. De in het eerste lid bedoelde borden worden geplaatst langs alle openbare wegen, spoor- 

en vaarwegen die tot het gebied toegang geven dan wel daaraan grenzen, op of nabij de 

grens van het gebied. 

 

 
Titel 5.2 Milieukwaliteitseisen voor milieubeschermingsgebieden (p.m.) 

 

P.M. 

 

Titel 5.3 Milieu-effectrapportage 

 

P.M. 

 

 

Titel 5.4 Instructies voor vergunningen voor inrichtingen en voor lozingen op oppervlakte-
wateren in milieubeschermingsgebieden (p.m.) 

 

P.M. 

 

 

Titel 5.5 Rechtstreeks werkende regels voor gedragingen in milieubeschermingsgebieden 

 

Artikel 5.5.1. Koppelbepaling regels (Bijlage 10) aan gebieden (Bijlage 6) 

1. In een milieubeschermingsgebied gelden de in bijlage 10 omschreven regels voorzover 

deze regels in bijlage 6 voor dat gebied van toepassing zijn verklaard. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing 

a. op handelingen verricht in inrichtingen; 

b. op de agrarische bedrijfsvoering in gebieden als bedoeld in artikel 1.2, vijfde lid, 

laatste volzin, van de wet.  

 

 

HOOFDSTUK 6 

BODEMSANERING 

 

Titel 6.1 Algemeen 
 
 

Artikel 6.1. 

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 
a. saneringsplan: een plan als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van de Wet 
 bodembescherming; 
b. evaluatieverslag: een verslag als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, van de Wet 

bodembescherming; 
c. nazorgplan: een nazorgplan als bedoeld in artikel 39d van de Wet bodembescherming; 
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Artikel 6.2. 

Het rapport van het nader onderzoek als bedoeld in artikel 29 van de Wet bodembescherming, 
het saneringsplan, het evaluatieverslag, het nazorgplan en de melding als bedoeld in artikel 28, 
eerste lid, van de Wet bodembescherming worden met de daarbij behorende stukken in drievoud 
bij gedeputeerde staten ingediend, waarbij gebruik wordt gemaakt van een door gedeputeerde 
staten vastgesteld formulier. 

 

Artikel 6.3. Procedure vaststelling ernstige verontreiniging 

1. Op de voorbereiding van een beschikking op grond van artikel 29 van de Wet bodembe-

scherming en van een beschikking met betrekking tot de instemming met een sanerings-

plan is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van 

toepassing. 

2. Gedeputeerde Staten kunnen besluiten dat de in afdeling 3.4 van de Algemene wet be-

stuursrecht geregelde procedure niet wordt toegepast, indien belanghebbenden daardoor 

niet in hun belang worden geschaad. 

3. Indien Gedeputeerde Staten toepassing geven aan het tweede lid, vermelden zij dit in de 

kennisgeving, bedoeld in artikel 28, vijfde lid, van de Wet bodembescherming. 

 

Artikel 6.4. Inhoud saneringsplan 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming 
 worden in het saneringsplan de volgende gegevens vermeld: 
 A.    Algemene gegevens 

 1º het adres van het grondgebied waarop de verontreiniging zich bevindt en de 
kadastrale gegevens vereist op grond van artikel 55 van de Wetbodembescher-
ming, met bijbehorende kadastrale kaart, waarop het geval van verontreiniging 
en de percelen die door de sanering zullen worden beïnvloed zijn aangegeven 
en welke ten hoogste dertien weken voor de indiening van het saneringsplan 
door het kadaster is afgegeven; 

 2º een uittrekstel van het kadaster waaruit de huidige eigendomssituatie blijkt van 
de percelen die zijn gelegen binnen het geval van verontreiniging en van de 
percelen die door de sanering zullen worden beïnvloed, welke ten hoogste der-
tien weken voor de indiening van het saneringsplan door het kadaster is afgege-
ven;  

 3º het huidige en voorgenomen gebruik van het grondgebied waarop de verontrei-
niging zich bevindt, alsmede de bestemming die op dit grondgebied rust volgens 
het vigerende bestemmingsplan; 

 4º de naam en het adres van degene die een zakelijk of een persoonlijk recht heeft 
op het grondgebied, bedoeld onder 1º, alsmede van de gebruiker daarvan; 

 5º de naam en het adres van degene in wiens opdracht de sanering zal plaatsvin-
den; 

 6º de naam en het adres van degene die de sanering feitelijk uitvoert; 
 7º een overzicht van de bij de uitvoering van de sanering belanghebbende natuur-

lijke en rechtspersonen;  
 8º een tijdschema met een planning van de werkzaamheden, waarbij in dit schema 

in ieder geval de datum is aangegeven waarop met de sanering naar verwach-
ting zal worden begonnen en de datum waarop de sanering naar verwachting zal 
zijn afgerond;  

 9º een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om 
het werk te kunnen uitvoeren;  
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 10º indien de sanering in fasen wordt uitgevoerd, als bedoeld in artikel 38, derde lid, 
van de Wet bodembescherming: de voorgenomen fasering met verwachte start- 
en einddatum per fase,  alsmede de argumentatie om de sanering gefaseerd uit 
te voeren; 

 11º indien een deelsanering wordt uitgevoerd, als bedoeld in artikel 40, eerste lid, 
van de Wet bodembescherming: de redenen daarvoor; 

 12º een beschrijving van de relevante bodemkundige opbouw en de relevante geo-
hydrologische situatie; 

 13º een overzicht van onderzoeksgegevens en onderzoeksrapporten; 
 14º een kaart met daarop aangegeven de contouren van de bodemverontreiniging 

en per grondlaag de gehalten in grond en grondwater van de saneringsparame-
ters; 

 15° een overzichtstabel met de analyseresultaten in grond en grondwater van alle 
uitgevoerde onderzoeken. 

 
 B. Keuze saneringsvariant 

 1º de argumentatie voor de gekozen saneringsvariant en het saneringsdoel; 
 

 C. De te nemen maatregelen 
 1º een beschrijving van de maatregelen die de sanering mogelijk moeten ma-

ken; 
 2º een beschrijving van de te treffen (geo)hydrologische en andere techni-

sche voorzieningen met de gekozen dimensionering en de invloed hiervan 
op de omgeving; 

 3º een beschrijving van maatregelen die milieuhygiënisch ongewenste effec-
ten, schade of overlast als gevolg van de sanering voorkomen of zoveel 
mogelijk beperken; 

 4º indien verontreinigde grond zal worden afgegraven of verontreinigd grond-
water zal worden onttrokken:  

 - de te verwachten hoeveelheid af te graven verontreinigde grond dan wel 
te onttrekken hoeveelheid verontreinigd grondwater; 

 - indien de grond of het grondwater geheel of gedeeltelijk niet zal worden 
gereinigd: de redenen daarvoor; 

 5º een weergave van de ontgravingscontour, de ontgravingsdieptes en het 
grondwateronttrekkingssysteem, inclusief de grondwaterzuiveringsinstal-
laties: 

 - vanuit bovenaanzicht bezien; 
 - een kaart met controlefilters ten behoeve van een eventuele monitoring 

 6º gegevens over de kwaliteit en kwantiteit van de eventueel te gebruiken 
aanvulgrond; 

 7º gegevens over de bestemming van overige verontreinigde stoffen en ma-
terialen die, naast de verontreinigde grond, vrijkomen bij de sanering; 

 8º een beschrijving van de wijze waarop de voortgang van de grondwatersa-
nering wordt gecontroleerd en hoe over de voortgang wordt gerappor-
teerd; 

 9º een beschrijving van de wijze waarop de milieukundige begeleiding van de 
sanering plaatsvindt, waartoe in elk geval behoort: het bijhouden van een 
logboek; 

 10º een beschrijving van de wijze waarop de controle van het bereikte eind-
resultaat plaatsvindt; 

 11º indien verontreinigde grond in depot wordt gezet: een beschrijving van de 
wijze waarop de verschillende categorieën vrijkomende grond in depot 
worden gezet, alsmede de beschermende voorzieningen. 
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2. Onverminderd het bepaalde in artikel 39, eerste lid, van de Wet bodembescherming kan 
 het vermelden in het saneringsplan van gegevens als bedoeld in het eerste lid achter
 wege blijven indien: 
 a. bij de indiening van het plan wordt aangegeven welke gegevens ontbreken; 
 b daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en 
 c die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het saneringsplan. 

 

Artikel 6.4a.   

1. In een geval als bedoeld in artikel 63c, eerste lid, van de Wet bodembescherming bevat 

het saneringsplan de gegevens als bedoeld in artikel 6.4, eerste lid, alsmede de volgende 

gegevens: 

a.  bij A. Algemene gegevens 

  14°  de naam en de functie van het oppervlaktewaterlichaam;  

  15° de wijze waarop de beheerder van het watersysteem waarin zich de 

verontreiniging bevindt – voor zover deze niet zelf met de sanering is 

belast - bij de uitvoering van de sanering wordt betrokken; 

b. bij C. De te nemen maatregelen 

  10° de hoeveelheid te verwijderen baggerspecie, onderverdeeld in de hoe-

veelheid onderhoudsbaggerspecie en de hoeveelheid saneringsbagger-

specie. 

2. In een geval als bedoeld in artikel 63c, eerste lid, van de Wet bodembescherming is artikel 

6.4, tweede lid, van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 6.5. Meldingsplichten 

1. Degene die de sanering feitelijk uitvoert waarmee Gedeputeerde Staten op basis van 

artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming hebben ingestemd, meldt uiterlijk 

twee weken voor de feitelijke aanvang van de grondsanering, respectievelijk de grondwa-

tersanering schriftelijk bij Gedeputeerde Staten de aanvangsdatum van de grondsanering, 

respectievelijk de grondwatersanering. 

2. Indien de grondsanering respectievelijk de grondwatersanering niet zal worden gestart op 

de overeenkomstig het eerste lid gemelde aanvangsdatum of de overeenkomstig dit lid 

aangepaste aanvangsdatum, meldt de in het eerste lid bedoelde persoon dit onverwijld 

schriftelijk aan Gedeputeerde Staten, onder opgave van de nieuwe aanvangsdatum. 

Indien de nieuwe aanvangsdatum op dat moment nog niet bekend is, meldt de in het 

eerste lid bedoelde persoon de nieuwe aanvangsdatum minimaal twee weken voor deze 

datum schriftelijk aan Gedeputeerde Staten. 

3. Indien bij de sanering ontgraving van verontreinigde grond plaatsvindt, stelt de in het 

eerste lid bedoelde persoon Gedeputeerde Staten op de hoogte van het verwachte tijdstip 

waarop over het gehele gebied van de ontgraving de einddiepte bereikt zal worden, zodra 

hij van dat tijdstip een redelijk vermoeden heeft en voordat tot aanvulling van de 

ontgraving wordt overgegaan. Bij ontgraving en aanvulling in gedeeltes, geldt voornoemde 

verplichting tot melding per gedeelte.  

4. De in het eerste lid bedoelde persoon meldt de beëindiging van de grondsanering, respec-

tievelijk de grondwatersanering binnen een week na beëindiging van de grondsanering, 

respectievelijk de grondwatersanering schriftelijk aan Gedeputeerde Staten. 
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5. Indien sprake is van een grondsanering, respectievelijk grondwatersanering waarbij door 

Gedeputeerde Staten is ingestemd met een aanpak overeenkomstig artikel 38, derde lid, 

van de Wet bodembescherming, wordt de beëindiging van iedere afzonderlijke fase op de 

in het vierde lid beschreven wijze gemeld.  

6. Indien de in het eerste lid bedoelde persoon niet degene is die het saneringsplan heeft 

ingediend, geldt een in het eerste, tweede, vierde en vijfde lid van dit artikel bedoelde 

verplichting tot melding niet indien degene die het saneringsplan heeft ingediend, die 

melding overeenkomstig het in het betreffende lid bepaalde heeft gedaan. 

 

Artikel 6.6 
Bij een melding inzake wijziging van het saneringsplan als bedoeld in artikel 39, vierde lid, van 
de Wet bodembescherming dienen de volgende gegevens te worden verstrekt:  
a. alle gegevens die afwijken van het saneringsplan, waarmee gedeputeerde staten op 

grond van artikel 39, tweede lid, van de Wet bodembescherming hebben ingestemd; 
b. de inhoud van de wijziging; 
c. de reden van de wijziging; 

d. de gevolgen van de wijziging voor de oorspronkelijk beoogde saneringsdoelstelling en de 

 ter uitvoering daarvan te treffen saneringsmaatregelen 

 

Artikel 6.7 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 39c, eerste lid, van de Wet bodembescherming 
worden in het evaluatieverslag de volgende gegevens vermeld:  
a. het adres van het grondgebied waarop de verontreiniging zich bevindt en de ka-

dastrale gegevens vereist op grond van artikel 55 van de Wet bodembescher-
ming, met bijbehorende kadastrale kaart, die de actuele situatie weergeeft, met 
daarop ingetekend de contour van de bodemverontreiniging en de contour van 
de uitgevoerde grondsanering, respectievelijk grondwatersanering; 

b. een uittrekstel van het kadaster waaruit de huidige eigendomssituatie blijkt van 
de percelen die zijn gelegen binnen het geval van verontreiniging en van de per-
celen die betrokken waren bij de uitgevoerde sanering, welke ten hoogste 
dertien weken voor de indiening van het evaluatieverslag door het kadaster is 
afgegeven;  

c. een korte omschrijving van de kwaliteit van de bodem voor het uitvoeren van de 
sanering, waaronder mede begrepen een beschrijving van de aard en omvang 
van de verontreiniging; 

d. gegevens over het verloop van de sanering, waaronder in elk geval: de relevante 
data van de uitvoering; 

e. een beschrijving van de uitvoering van de sanering, voor zover deze wijzigingen 
betreft van onderdelen van het saneringsplan waarmee is ingestemd, alsmede 
de reden voor deze wijzigingen, die zijn gemeld ingevolge artikel 39, vierde lid, 
van de Wet bodembescherming; 

f. een beschrijving van de uitvoering van de sanering naar aanleiding van aanwij-
zingen ingevolge artikel 38, vierde lid, en 39, vijfde lid, van de Wet bodembe-
scherming die een wijziging inhouden van onderdelen van het saneringsplan 
waarmee is ingestemd; 

g. een beschrijving van de getroffen saneringsmaatregelen, waaronder afmetingen 
van ontgravingen, de wijze van monstername, de analyseresultaten van de 
controlegrondmonsters, depotmonsters, in- en effluentmonsters en monsters uit 
waarnemingsfilters; 

h. een kaart met daarop de situering van de controlemonsters en de daarbij 
gemeten gehalten; 
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i. een kaart met daarop de plaats van de monitoringspeilbuizen voor de controle 
van de grondwatersanering; 

j. de daadwerkelijk gemaakte saneringskosten, waarbij onderscheid wordt ge-
maakt tussen de kosten van onderzoek en de kosten van sanering; 

k. indien na de sanering nog verontreiniging in de bodem aanwezig is gebleven: 
een beschrijving van deze verontreiniging, als bedoeld in artikel 39c, eerste lid, 
onder b, van de Wet bodembescherming met hierbij een verwijzing naar het 
nazorgplan, bedoeld in artikel 39d, eerste lid, van de Wet bodembescherming 
dat op deze verontreiniging ziet.  

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 39c, eerste lid, van de Wet bodembescherming 
kan het vermelden in het evaluatieverslag van gegevens als bedoeld in het tweede lid, 
onder a tot en met i en k achterwege blijven indien: 
a. bij de indiening van het evaluatieverslag wordt aangegeven welke gegevens 
 ontbreken, 
b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en 

 c. die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het evaluatieverslag.  
 

Artikel 6.8 

1 Onverminderd het bepaalde in artikel 39d, eerste en tweede lid, van de Wet bodembe-
scherming worden in het nazorgplan de volgende gegevens vermeld:  

  A. Algemene gegevens 
1°  het adres van het grondgebied waarop de verontreiniging zich bevindt en de 

kadastrale gegevens vereist op grond van artikel 55 van de Wet bodembescher-
ming, met bijbehorende kadastrale kaart, die de actuele situatie weergeeft, met 
daarop ingetekend de contour van de bodemverontreiniging en de contour van 
de uitgevoerde grondsanering, respectievelijk grondwatersanering; 

2° een uittrekstel van het kadaster waaruit de huidige eigendomssituatie blijkt van 
de percelen die zijn gelegen binnen het geval van verontreiniging en van de 
percelen die betrokken zijn bij de uitvoering van het nazorgplan, welke ten 
hoogste dertien weken voor de indiening van het nazorgplan door het kadaster 
is afgegeven;  

3° het huidige en toekomstige gebruik van het grondgebied waarop de verontreini-
ging zich bevindt, alsmede de bestemming die op dit grondgebied rust volgens 
het vigerende bestemmingsplan; 

4° een overzicht van bij de nazorg betrokken personen en instanties, waartoe in elk 
geval behoren: naam- en adresgegevens, taken en verantwoordelijkheden; 

5° indien een ander dan degene die de bodem heeft gesaneerd in het nazorgplan 
wordt aangewezen als degene die is belast met de uitvoering van de nazorg-
maatregelen: de door betrokken partijen ondertekende contractuele afspraken 
die gelden en waaruit blijkt dat diegene zich tot de uitvoering hiervan verbindt.  

  
 B.  Aanvangssituatie 

1° een globale beschrijving van de sanering en de reden voor de achtergebleven 
verontreiniging; 

2° een beschrijving van de aard, de omvang, de mate en de ligging van de achter-
gebleven verontreiniging van de grond en het grondwater, waartoe in elk geval 
behoort: een kadastrale kaart, die de actuele situatie weergeeft, met daarop de 
achtergebleven verontreiniging;  

3° indien isolerende voorzieningen zijn aangebracht: een beschrijving van de aard 
van deze voorzieningen, inclusief kaartmateriaal met daarop de ligging van deze 
voorzieningen (dwarsdoorsnede en bovenaanzicht); 

4° indien de restverontreiniging wordt gemonitoord: een beschrijving van het moni-
toringssysteem, inclusief kaartmateriaal met daarop de plaats en filterstelling van 
de monitoringspeilbuizen (dwarsdoorsnede en bovenaanzicht); 
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5° een beschrijving van het grondgebied waarop de verontreiniging zich bevindt en 
haar omgeving, waaronder in ieder geval: de bodemopbouw, de relevante 
geohydrologie, de aanwezigheid van kwetsbare objecten en activiteiten in de 
omgeving en een kadastrale kaart met daarop aangegeven het grondgebied dat 
nu en in de toekomst mogelijk door de verontreiniging wordt beïnvloed; 

6° een kaart met daarop aangegeven de aanwezige kabels en leidingen in het 
gebied waar de achtergebleven verontreiniging zich bevindt. 

 
C. Gebruiksbeperkingen 
1° indien gebruiksbeperkingen noodzakelijk zijn: een beschrijving van deze beper-

kingen, met bijbehorend kaartmateriaal (bovenaanzicht).  
  
 D. Nazorgmaatregelen 

1° de doelstelling van de nazorg;  
2° een beschrijving van de nazorgmaatregelen en de nazorgvoorzieningen, alsme-

de de verwachte levensduur daarvan; 
3° indien isolerende voorzieningen zijn aangebracht: een beschrijving van de wijze 

waarop de aangebrachte isolerende voorzieningen worden beheerd en onder-
houden, de wijze en frequentie van de controle op het functioneren van de 
voorzieningen en de criteria waarmee dit wordt beoordeeld, en de wijze waarop 
gehandeld wordt als de voorzieningen niet naar behoren functioneren.  

4° indien de restverontreiniging wordt gemonitord: een beschrijving van de wijze 
waarop en de frequentie waarmee de restverontreiniging wordt gemonitord, hoe 
de resultaten worden geïnterpreteerd, de wijze waarop de monitoringsinstru-
menten worden beheerd en onderhouden en hoe gehandeld wordt als de doe-
lstelling van de niet wordt bereikt; 

5° een beschrijving van hoe wordt gehandeld bij calamiteiten; 
6° een overzicht van de benodigde vergunningen, meldingen en toestemmingen om 

de nazorg te kunnen uitvoeren. 
 

  E.  Rapportage en evaluatie 
1° de tijdstippen waarop over de resultaten van de nazorg aan het bevoegd gezag 

verslag wordt gedaan.  
 

  F. Financiële aspecten 
1° een begroting van de kosten van de nazorgmaatregelen, inclusief de eventueel 

noodzakelijke vervangingen van de voorzieningen.  
 

2 Onverminderd het bepaalde in artikel 39d, eerste en tweede lid, van de Wet bodembe-
scherming kan het vermelden in het nazorgplan van gegevens als bedoeld in het eerste 
lid achterwege blijven indien: 
a. bij de indiening van het nazorgplan wordt aangegeven welke gegevens ontbre-

ken, 
b. daarbij de reden wordt aangegeven waarom die gegevens ontbreken, en 
c. die gegevens niet noodzakelijk zijn voor de beoordeling van het nazorgplan. 

 

Artikel 6.9 

1 Voordat Gedeputeerde Staten overgaan tot sanering van een geval van ernstige verontrei-

niging stellen zij een saneringsplan vast. 

2 Op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling van een saneringsplan is de in de af-

deling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. 
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3 Gedeputeerde Staten van Gelderland kunnen besluiten dat de in afdeling 3.4 van de Alge-

mene wet bestuursrecht geregelde procedure niet wordt toegepast, indien belanghebben-

den daardoor niet in hun belang worden geschaad. 

4 Indien Gedeputeerde Staten toepassing geven aan het derde lid, doen zij hiervan mede-

deling in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. 

5 Nadat gedeputeerde staten de sanering of een fase van de sanering als bedoeld in artikel 
38, derde lid, van de Wet bodembescherming van een geval van ernstige verontreiniging 
hebben uitgevoerd, stellen zij een evaluatieverslag vast. 

6 Indien na de uitvoering van de sanering een verontreiniging in de bodem aanwezig is 
gebleven en in het evaluatieverslag, bedoeld in het vijfde lid, is aangegeven dat be-
perkingen in het gebruik van de bodem of maatregelen als bedoeld in artikel 39c, eerste 
lid, onder f, van de Wet bodembescherming noodzakelijk zijn, stellen gedeputeerde staten 
een nazorgplan vast. 

7 Met betrekking tot de inhoud van het saneringsplan, respectievelijk het evaluatieverslag en 
het nazorgplan zijn de artikelen 39, eerste lid, respectievelijk 39c, eerste lid en 39d, 
tweede lid, van de Wet bodembescherming en de artikelen 6.4, respectievelijk 6.7 en 6.8 
van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 6.10 

(Vervallen) 

 

Artikel 6.11 

(Vervallen) 

 

Titel 6.2 Bijzondere regels inzake sanering van de waterbodem 

 

(Vervallen) 

 

 

HOOFDSTUK 7 

ONTHEFFINGEN 

 

Artikel 7.1. Weigeringsgrond 

Een ontheffing wordt geweigerd, als door het stellen van voorschriften niet voldoende kan wor-

den tegemoetgekomen aan het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ont-

heffing wordt gevraagd. 

 

Artikel 7.2. Beperkingen en voorschriften 

1. Aan een ontheffing worden de voorschriften verbonden die nodig zijn ter bescherming van 

het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing wordt verleend. 

2. Met betrekking tot de ontheffing en de aan de ontheffing te verbinden voorschriften zijn de 

artikelen 2.22, eerste en vijfde lid en tweede lid juncto 2.14, eerste lid, onder a, onder 5°, 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 5.5, eerste lid, 5.7, tweede en vijfde 

lid en 5.9 van het Besluit omgevingsrecht van overeenkomstige toepassing. 
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Artikel 7.3. Rechtsopvolging 

Een ontheffing geldt voor degene aan wie zij is verleend en voor zijn rechtsopvolgers, tenzij bij 

de ontheffing anders is bepaald. 

 

Artikel 7.4. Wijzigen op verzoek 

1. Op aanvraag van de houder van een ontheffing kan het bevoegd gezag voorschriften die 

aan de ontheffing zijn verbonden wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog voor-

schriften aan de ontheffing verbinden. 

2. Gedeputeerde Staten kunnen - anders dan op aanvraag van de houder - voorschriften die 

aan een ontheffing zijn verbonden wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog voor-

schriften aan een ontheffing verbinden in het belang dat beschermd wordt door de bepa-

ling waarvan ontheffing is verleend. 

 

Artikel 7.5. Ambtshalve wijzigen of intrekken 

1. Gedeputeerde Staten kunnen een ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken op aanvraag 

van de houder van de ontheffing, indien het belang dat beschermd wordt door de bepaling 

waarvan ontheffing is verleend, zich daartegen niet verzet. 

2. Gedeputeerde Staten kunnen - anders dan op aanvraag van de houder - een ontheffing 

geheel of gedeeltelijk intrekken, als: 

a. het gebruik maken van de ontheffing ontoelaatbaar nadelige gevolgen heeft voor 

het belang dat beschermd wordt door de bepaling waarvan ontheffing is verleend en 

toepassing van artikel 7.4 redelijkerwijs daarvoor geen oplossing biedt; 

b. gedurende drie jaren geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de ont-

heffing; 

c. bij de ontheffing is bepaald dat zij niet geldt voor rechtsopvolgers van degene aan 

wie zij is verleend: de houder van de ontheffing niet meer degene is die de gedra-

ging, waarvoor ontheffing is verleend, uitvoert. 

 

Artikel 7.6. Weigeringsgrond, beperkingen en voorschriften bij wijzigen 

Met betrekking tot een besluit op grond van artikel 7.4 of 7.5 is artikel 1.3, derde lid, van de wet 

van overeenkomstige toepassing. 

 

Artikel 7.7. Vervallen ontheffing 

Een ontheffing vervalt, als de houder ervan aan Gedeputeerde Staten schriftelijk heeft verklaard 

daarvan geen gebruik te zullen maken. 

 

Artikel 7.8. Beslissingstermijn 

1. Gedeputeerde Staten beslissen op een aanvraag om ontheffing binnen 13 weken na de 

dag waarop de aanvraag is ontvangen. 

2. Gedeputeerde Staten kunnen de termijn, vermeld in het vorige lid, voor de beschikking op 

een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 4.3.4.1, eerste lid, eenmaal met ten 

hoogste twaalf weken verlengen. 

 

Artikel 7.9. Procedure 

Op de voorbereiding van een besluit op een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in bijlage 
10 onderdeel b, dan wel tot wijziging of intrekking van een ontheffing als bedoeld in bijlage 10 
onder b, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing. 
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Artikel 7.10. Afdeling 3.4 Awb 

1. Op de voorbereiding van de beschikking op een aanvraag om ontheffing als bedoeld in 

artikel 4.3.4.1, eerste lid, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toe-

passing. 

2. Gedeputeerde Staten stellen de betrokken beheerder als bedoeld in artikel 1.1 van de 

Waterwet alsmede de Inspecteur in de gelegenheid advies uit te brengen over de 

aanvraag om ontheffing en de daarop te nemen beschikking. 

 

 

HOOFDSTUK 8 

VERGOEDING VAN KOSTEN EN SCHADE 

 

Artikel 8.1. Werkingssfeer 

Dit hoofdstuk is van toepassing op de totstandkoming van beschikkingen van Gedeputeerde 

Staten ingevolge artikel 15.20 van de wet met betrekking tot de vergoeding van kosten of schade 

door het van toepassing worden van bepalingen van deze verordening. 

 

Artikel 8.2.  Inhoud aanvraag 

De aanvraag om vergoeding van kosten of schade bevat ten minste de volgende gegevens: 

a. de bepalingen van deze verordening door het van toepassing worden waarvan de 

aanvrager zich voor kosten ziet gesteld, dan wel schade lijdt; 

b. de aard en de omvang van de kosten dan wel de schade; 

c. de wijze waarop de kosten dan wel de schade naar het oordeel van de verzoeker dienen 

onderscheidenlijk dient te worden vergoed en, zo een vergoeding in geld wordt gewenst, 

het bedrag dat naar zijn oordeel voor vergoeding in aanmerking komt. 

 

Artikel 8.3. Deskundigen advies en betrokkenheid grondwateronttrekker 

1. Gedeputeerde Staten kunnen deskundigen aanwijzen die zijn belast met het adviseren in-

zake het geven van een beschikking als bedoeld in artikel 8.1. 

2. Gedeputeerde Staten kunnen het advies inwinnen van de in het eerste lid bedoelde des-

kundigen omtrent een aanvraag om vergoeding of omtrent het voornemen tot een toe-

kenning daarvan uit eigen beweging. 

3. Indien toepassing wordt gegeven aan het tweede lid, wordt de aanvrager van de be-

schikking in de gelegenheid gesteld aan die deskundigen zijn aanvraag toe te lichten. In-

dien Gedeputeerde Staten voornemens zijn uit eigen beweging een beschikking te geven, 

wordt degene tot wie de beschikking zal zijn gericht, in de gelegenheid gesteld zijn op-

vattingen omtrent het voornemen aan de deskundigen kenbaar te maken. 

4. Indien de aanvraag om vergoeding of het voornemen tot de toekenning daarvan uit eigen 

beweging betrekking heeft op kosten dan wel schade door het van toepassing worden van 

bepalingen van bijlage 10, onderdeel B, en deskundigen zijn aangewezen die zijn belast 

met het adviseren inzake de toekenning van die vergoeding, wordt de betrokken grondwa-

teronttrekker in de gelegenheid gesteld zijn opvattingen over die aanvraag of dat voor-

nemen aan die deskundigen kenbaar te maken.  

5. De deskundigen brengen advies uit inzake: 
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a. de vraag of de kosten zijn gemaakt, dan wel de schade is geleden door het van 

toepassing worden van bepalingen van deze verordening; 

b. de omvang van de kosten dan wel de schade; 

c. de vraag of de kosten dan wel de schade niet of niet geheel ten laste van de bena-

deelde behoren onderscheidenlijk behoort te blijven; 

d. de vraag in hoeverre op een andere wijze in een redelijke vergoeding is of kan wor-

den voorzien; 

e. de vraag of er aanleiding is voor maatregelen of voorzieningen waardoor de kosten 

dan wel de schade, anders dan door een vergoeding in geld, kunnen onderschei-

denlijk kan worden beperkt of ongedaan gemaakt; 

f. de hoogte van de toe te kennen vergoeding.  

6. De deskundigen brengen hun advies zo snel mogelijk uit aan Gedeputeerde Staten, doch 

in elk geval binnen dertien weken na ontvangst van het verzoek om advies. Gedeputeerde 

Staten zenden een afschrift van het advies aan degene tot wie de beschikking zal zijn 

gericht, en in een geval als bedoeld in artikel 8.3, vierde lid, tevens aan de grondwateront-

trekker. Gedeputeerde Staten vermelden daarbij de termijn waarbinnen zij hun opvattin-

gen omtrent het advies kenbaar kunnen maken. 

 

Artikel 8.4. Betrokkenheid grondwateronttrekker indien geen deskundigenadvies 

Indien geen toepassing is gegeven aan artikel 8.3, tweede lid, stellen Gedeputeerde Staten de 

betrokken grondwateronttrekker in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen voordat 

zij een vergoeding van kosten dan wel schade door het van toepassing worden van bepalingen 

van bijlage 10, onderdeel B, toekennen. 

 

Artikel 8.5. Inhoud verzoek van ander bestuursorgaan 

Indien een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 15.20, eerste lid, van de wet Gedeputeerde 

Staten verzoekt in te stemmen met de toekenning van een vergoeding van kosten dan wel 

schade door het van toepassing worden van bepalingen van bijlage 10, onderdeel B, dient dat 

verzoek ten minste vergezeld te gaan van: 

a. indien het bevoegd gezag een aanvraag om een vergoeding heeft ontvangen: een af-

schrift van die aanvraag en de daarbij gevoegde stukken; 

b. indien de grondwateronttrekker schriftelijk zijn opvattingen over de aanvraag of het voor-

nemen om een vergoeding toe te kennen heeft kenbaar gemaakt: een afschrift van die op-

vattingen; 

c. indien het bevoegd gezag een advies van deskundigen als bedoeld in artikel 4.2, derde 

lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft ingewonnen: een afschrift van 

dat advies; 

d. het ontwerp van de beschikking houdende de toekenning van een vergoeding, dan wel, 

indien het bevoegd gezag de beschikking reeds heeft gegeven, een afschrift van die be-

schikking. 

 

 



 
 
 
 
 
 

21 

HOOFDSTUK 9 

HANDHAVING 

 

Artikel 9.1. Verbod 

Een gedraging in strijd met een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing 

of een daaraan verbonden voorschrift of een op grond daarvan opgelegde nadere eis, is verbo-

den. 

 

Artikel 9.2. Aanduiding strafbare feiten 

Een gedraging in strijd met  

a. artikel 4.3.2.6, 4.3.2.7, 4.4.2, 4.5.1, 6.5, 6.13, tweede lid, 9.1 of 

b. een op grond van artikel 5.5.1 geldende verbodsregel uit bijlage 10 of een op grond van 

dat artikel geldend voorschrift van Gedeputeerde Staten krachtens bepaling 5.1 van 

onderdeel b van bijlage 10 

 is een strafbaar feit.  

 

HOOFDSTUK 10 

BEKLAG 

 

Ingetrokken met ingang van 1 januari 1995. 

Zie thans:   Inspraakverordening provincie Gelderland 2004. 

 

 
 

HOOFDSTUK 11 

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

 

Artikel 11.1. Bestaande ontheffingen 

Indien de aanvraag tot het geven, wijzigen of intrekken van een ontheffing op grond van deze 

verordening is ingediend of het ambtshalve voornemen daartoe bekend is gemaakt voor het 

tijdstip waarop dit artikel in werking treedt, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van zodanige 

ontheffingen en de intrekking daarvan geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de 

beschikking onherroepelijk wordt.  

 

Artikel 11.2. Afhandeling aanvragen 

(Vervallen) 

 

Artikel 11.3. Vrijstelling verplichting artikel 10.32, aanhef en onder a 

(Vervallen) 

 

Artikel 11.4. 

(Vervallen) 
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Artikel 11.5. Landelijke lijst van inzamelbedrijven chemisch afval 

(Vervallen) 

 

Artikel 11.6. Nummering 

Voor de bekendmaking van deze verordening stellen Gedeputeerde Staten de nummering van 

de artikelen, titels en hoofdstukken van deze verordening opnieuw vast en brengen zij de in deze 

verordening voorkomende aanhalingen van artikelen, titels en hoofdstukken daarmee en met de 

dan geldende nummering van de artikelen, afdelingen, titels en hoofdstukken van in deze veror-

dening genoemde wetten in overeenstemming. 

 

Artikel 11.7. Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 1994, met uitzondering van hoofd-

stuk 6, dat in werking treedt met ingang van de dag waarop de artikelen 39 en 52 van het bij ko-

ninklijke boodschap van 18 mei 1990 ingediende voorstel van de wet Uitbreiding van de Wet bo-

dembescherming met een regeling inzake de sanering van de bodem (21556) in werking treden.
2
 

 

Artikel 11.8. Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als: Provinciale milieuverordening Gelderland. 

 

 

BIJLAGE 1 Milieukwaliteitseisen 

 

P.M. 

 

BIJLAGE 2. Instructies voor vergunningen voor inrichtingen  

 

(gereserveerd) 

 

BIJLAGE 3 Huishoudelijke afvalstoffen 

 

 P.M. 

 

 

                                                      
2
 De hier opgenomen inwerkingtredingdatum is ontleend aan de eerste tranche van deze verordening. De aan 

het eind van dit document opgenomen bijlage A bevat een overzicht van de data van inwerkingtreding van de 

verschillende besluiten tot wijziging van deze verordening. 
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BIJLAGE 4 Aanwijzing van categorieën van afvalstoffen  

 

 

Onderdeel a 

Categorieën van afvalstoffen, die op grond van de artikelen 4.3.2.6 en 4.3.2.7 gescheiden 

moeten worden gehouden van andere stoffen en andere categorieën afvalstoffen, als zij 

gescheiden zijn aangeboden.  

 

Nr. Afvalstofnaam Afvalstofcode 

 

1 Asbesthoudend bouw- en sloopafval 06.10.103 

2 Asfalt/asfaltpuin (schollen) teerhoudend 12.20.203 

3 Asfalt/asfaltpuin (schollen) niet-teerhoudend 12.20.203 

4 Freesasfalt teerhoudend 12.20.205 

5 Freesasfalt niet-teerhoudend 12.20.205 

6 Teermastiek-/teerbitumenhoudend dakbedekkingsmateriaal\ 

 (inclusief dakgrind) 03.06.201 

7 Elektronica-producten 

- computers 12.26.101 

- video- en audio-apparatuur 12.26.102 

- beeldschermen 12.26.103 

- elektronica-onderdelen 12.26.111 

- elektronica-onderdelen n.e.g. 12.26.199 

8 Wit glas 12.19.101 

9 Vlak glas, ruiten 12.19.201 

10 Groen glas 12.19.102 

11 Bruin glas 12.19.103 

12 Grond, verontreinigd (halogeenarm): 

- grond, verontreinigd met oplosmiddel/verf 09.01.101 

- grond, verontreinigd met olie 09.01.102 

- grond, verontreinigd met PAK's/cyanide 09.01.103 

- grond, verontreinigd, halogeenarm, n.e.g. 09.01.199 

13 Grond, verontreinigd (halogeenhoudend): 

- grond met bestrijdingsmiddelen, halogeenhoudend 09.02.101 

- grond, verontreinigd, halogeenhoudend n.e.g. 09.02.199 

14 Grond, verontreinigd met zware metalen 09.03.000 

15 Grond, organisch en anorganisch verontreinigd: 

- grond verontreinigd met PAK's/cyanide/ zware metalen 09.04.101 

16 Hout (niet geïmpregneerd met conserveringsmiddelen): 

- houtmot 12.15.101 

- houtwol 12.15.102 

- houtafval, krullen 12.15.103 

- houtafval, stukken 12.15.104 

- schors 12.15.105 

- schaaldelen en spaanders 12.15.106 

- zaagmeel en zaagspaanders 12.15.107 
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- houtschuurstof en houtschuurslib 12.15.109 

- houtresten uit zagerijen/schaverijen, n.e.g. 12.15.199 

- houtresten uit de houtverwerkende industrie, n.e.g. 12.15.299 

- kratten 12.15.301 

- pallets, in goede staat 12.15.302 

- pallets, beschadigd 12.15.303 

- houtemballage, n.e.g. 12.15.399 

- bouw- en sloopafvalhout 12.15.401 

- palen en masten 12.15.403 

- houtproductafval, n.e.g. 12.15.499 

- overig houtafval, veelal herbruikbaar, n.e.g. 12.15.599 

17 Kunststoffen: 

- HDPE (hoge dichtheid polyetheen) 12.11.102 

- LDPE (lage dichtheid polyetheen) 12.11.103 

- LLDPE (lineair lage dichtheid polyetheen 12.11.104 

- PVC (polyvinylchloride) 12.11.201 

18 Metalen 12.16.000 

12.17.000 

19 Papier/karton 

- papier, hoogwaardige kwaliteit 12.10.100 

- papier, wit houthoudend bedrukt 12.10.101 

- papier, wit houthoudend onbedrukt 12.10.102 

- papier, wit houtvrij bedrukt 12.10.103 

- papier, wit houtvrij onbedrukt 12.10.104 

- computerpapier, houtvrij 12.10.105 

- papier, hoogwaardige kwaliteit, n.e.g. 12.10.199 

- papier, gemiddelde kwaliteit (ondersoorten) 12.10.200 

- papier/karton, gemengd (bont) 12.10.201 

- krantenpapier 12.10.202 

- ontinktingsdruk 12.10.203 

- kranten, folders, tijdschriften(druk) 12.10.204 

- karton 12.10.205 

- papier, watervast 12.10.206 

- watervaste etiketten 12.10.207 

- papier, gemiddelde kwaliteit (ondersoorten), n.e.g. 12.10.299 

- karton (bruingroep) 12.10.300 

- kraftkarton (emballage) 12.10.301 

- welle 2 12.10.302 

- golfkarton 12.10.303 

- duplex (grijs karton) 12.10.304 

- karton (bruingroep), n.e.g. 12.10.399 

20 Plantaardig afval: 

- tuinbouwafval (composteerbaar) 13.31.101 

- veilingafval (composteerbaar) 13.31.102 

- land- en bosbouwafval 13.31.103 

- plantsoenafval 13.31.104 
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- groente-, fruit- en tuinafval 13.31.105 

  (gft van huishoudens) 

- groente-, fruit- en tuinafval 13.31.106 

  (gft van kantoren, winkels en diensten) 

- moesig afval 13.31.111 

- bloembollen 13.31.112 

- maaigoed (bermafval) 13.31.113 

- loofafval 13.31.114 

- aardappelenafval 13.31.115 

- swill (gekookte etensresten) 13.31.116 

- plantaardig afval, n.e.g. 13.31.199 

21 Biologisch afbreekbare afvalstoffen, n.e.g. 

- aardappelzetmeelproductieresten 13.32.101 

- rijstzetmeelproductieresten 13.32.102 

- maiszetmeelproductieresten 13.32.103 

- suikerbietenpulp, suikerbietstaartjes 13.32.111 

- melasse(resten) 13.32.112 

- filterstof uit zoetwarenindustrie 13.32.113 

- zoetwarenindustrie-afval, specifiek 13.32.114 

- koffiefabricageresten (koffiedik, koffievliesjes) 13.32.121 

- theefabricageresten (theedik) 13.32.122 

- cacaofabricageresten 13.32.123 

- gist en gistverwante resten 13.32.131 

- deegresten 13.32.132 

- conservenindustrie-resten 13.32.141 

- specerijenresten 13.32.151 

- kaf, kafstof, graanstof 13.32.161 

- draf, droesem 13.32.162 

- hopdraf 13.32.163 

- moutkiemen, moutstof 13.32.164 

- opschoon- en drijfgerst 13.32.165 

- bostel 13.32.166 

- wei 13.32.171 

- sigaretten, proefdraai en afgekeurd product 13.32.181 

- voedings- en genotmiddelen, ongeschikt voor  

  consumptie 13.32.191 

- afval van de bereiding van voedings- en genot- 

  middelen, n.e.g. 13.32.199 

22 Dierlijke en plantaardige oliën en vetten: 

- plantaardige olie 12.25.101 

- dierlijke olie 12.25.102 

- olie-, vet- en walsemulsies 12.25.103 

   (plantaardige/dierlijke vetproducten) 

- vetafval 12.25.111 

- vetzuurresten 12.25.112 

- wassen (niet paraffinisch) 12.25.113 

- dierlijke en plantaardige oliën en vetten, gemengd 12.25.131 
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- afval van dierlijke/plantaardige oliën/vetten, n.e.g. 12.25.199 

23 Rubber: 

- autobanden van personenauto's 12.12.202 

- autobanden van vrachtwagens/bussen 12.12.203 

24 Steenachtig materiaal: 

- puin 12.20.100 

- baksteen 12.20.101 

- gasbeton 12.20.103 

- lichtbeton 12.20.104 

- metselmortel 12.20.105 

- metselwerkpuin 12.20.106 

- sorteerzeef- en brekerzeefzand 12.20.107 

- puin, n.e.g. 12.20.199 

- wegverharding 12.20.200 

- straatklinkers, -tegels 12.20.201 

- wegenafval, opgebroken 12.20.202 

- wegverharding, n.e.g. 12.20.299 

25 Steenwol 12.20.411 

26 Straalgrit 12.20.301 

27 Textiel: 

- kleding, geschikt als gedragen kleding 12.14.101 

- kleding, vnl. katoen 12.14.102 

- kleding, vnl. wol 12.14.103 

- kleding, vnl. synthetisch 12.14.104 

- schoenen 12.14.105 

- kleding: niet geschikt voor hergebruik, poetslappen of garens 12.14.106 

- gedragen kleding, n.e.g. 12.14.199 

- plantenvezelafval 12.14.201 

- katoen 12.14.202 

- linnen 12.14.203 

- cellulosevezelafval 12.14.204 

- wol 12.14.205 

- natuurzijde 12.14.206 

- textiel, natuurlijke vezels, gemengd 12.14.221 

- textiel, natuurlijke vezels, n.e.g. 12.14.299 

- polyacrylvezelafval 12.14.301 

- polyamidevezelafval 12.14.302 

- polyestervezelafval 12.14.303 

- textiel, synthetische vezels en weefsels, gemengd 12.14.321 

- textiel, synthetische vezels en weefsels, n.e.g. 12.14.399 

- stofresten 12.14.401 

- stof- en weefselresten uit de meubelindustrie 12.14.403 

- textielafval uit breierij en confectie 12.14.404 

- textielvezels en -weefsels, gemengd 12.14.431 

- textiel, natuurlijke en synthetische vezels en weefsels, n.e.g. 12.14.599 

28 Witgoed: 

- koelkasten/diepvriezers 12.16.301 
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- witgoed, n.e.g. 12.26.399 

29 Brandbare afvalstoffen, n.e.g. codes begin- 

  nend met 14 

30 Niet-brandbare afvalstoffen, n.e.g. codes begin- 

  nend met 15 

 

 

Onderdeel b 

 

Categorieën van afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.40, eerste lid, van de Wet milieu-

beheer. 

 

(Vervallen) 

 

BIJLAGE 5 Categorieën van gevaarlijke afvalstoffen die ingevolge artikel 4.3.3.9 
(vervallen) uitsluitend mogen worden ingezameld met een vergunning van Gedeputeerde 
Staten 

 

(Vervallen) 

 

 

BIJLAGE 6 Aanwijzing milieubeschermingsgebieden 

 

Gebieden als bedoeld in artikel 5.1.1. 

 

Bepaling 1 

 

Als milieubeschermingsgebieden worden de volgende gebieden aangewezen: 

 

categorie I In het bijzonder ter voorkoming of beperking van geluidhinder: de gebieden 

aangegeven op de bij deze bijlage behorende kaarten genummerd 1a, 1b en 2 tot en 

met 8. 

 

categorie II In het bijzonder ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op 

de waterwinning: de gebieden aangegeven op de bij deze bijlage behorende kaarten 

genummerd 1 tot en met 7, 9 tot en met 18, 20, 21, 24 tot en met 27, 29, 31 tot en 

met 41, 43 tot en met 45, 47 en 49 tot en met 51. 

 

Bepaling 2 

 

1 Het bepaalde in bijlage 10, onderdeel a, is van toepassing in de gebieden behorend tot 

categorie I van gebieden aangewezen in bepaling 1. 

2  Het bepaalde in bijlage 10, onderdeel b, is van toepassing in de gebieden behorende tot 

categorie II van gebieden aangewezen in bepaling 1. 
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BIJLAGE 7  Doorwerking gebiedsgerichte milieukwaliteitseisen 

 

P.M. 

 

BIJLAGE 8  Milieueffectrapportage 

 

P.M. 

 

BIJLAGE 9  Instructies voor vergunningen voor inrichtingen en voor lozingen  
    op oppervlaktewateren in milieubeschermingsgebieden 

 

P.M 

 

 

BIJLAGE 10 Regels voor gedragingen 

 

 
10a  Regels inzake het voorkomen of beperken van geluidhinder 

 

Bepaling 1  Begripsomschrijving 

 

In dit onderdeel van de bijlage wordt verstaan onder: 

a. geluidsapparaat, toestel, motorvoertuig en bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in 

artikel 1 van de Wet geluidhinder; 

b. openbare weg: hetgeen in artikel 1, eerste lid, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 

wordt verstaan onder het begrip “wegen”, met uitzondering van die wegen die krachtens de 

Wegenverkeerswet 1994 alleen openstaan voor voetgangers of fietsers. 

 

Bepaling 2  Toestellen 

 

1. Het is verboden een toestel te gebruiken waardoor het ervaren van de natuurlijke geluiden 

kan worden verstoord. 

2. Tot een toestel als bedoeld in het eerste lid behoren in ieder geval: 

a. airgun- en andere knalapparatuur; 

b. een omroepinstallatie, sirene, hoorn of een ander daarmee vergelijkbaar toestel, 

bestemd om een geluid te versterken of voort te brengen; 

c. een modelvliegtuig, modelboot of modelauto, indien deze wordt aangedreven door 

een verbrandingsmotor; 

d. een muziekinstrument en een ander daarmee vergelijkbaar geluidsapparaat, al dan 

niet gekoppeld aan een geluidsversterker; 

e. een jet-ski die wordt aangedreven door een verbrandingsmotor. 
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Bepaling 3  Terreinrijden  

 

Het is verboden zich met een motorvoertuig of bromfiets te bevinden buiten de openbare weg of 

buiten andere voor bestemmingsverkeer open staande wegen of terreinen. 

 

Bepaling 4  Uitzonderingsbepalingen 

 

1. De verboden in de bepalingen 2 en 3 zijn niet van toepassing op toestellen dan wel motor-

voertuigen die gebruikt worden: 

a. in het kader van de bedrijfsmatige land-, tuin- en bosbouw, jacht en visserij; 

b. voor normaal onderhoud en beheer, ter verwezenlijking van een bestemmings- of 

landinrichtingsplan of ter effectuering van een vergunning of machtiging verleend op 

basis van de Woningwet of Ontgrondingenwet; 

c. in het kader van het normale wonen en voor de uitoefening van een aan huis ge-

bonden ambacht of beroep; 

d. in een beschermd natuurmonument, voorzover het handelingen betreft die ingevol-

ge artikel 12 van de Natuurbeschermingswet zijn toegestaan; 

e. op kampeerterreinen in de zin van artikel 1 van de Wet op de openluchtrecreatie. 

2. Het verbod vervat in bepaling 2 is niet van toepassing op het gebruik van motoren in of 

aan vaartuigen voorzover deze motoren dienen en feitelijk gebruikt worden voor de nor-

male voortstuwing van vaartuigen tot een snelheid van ten hoogste 8 kilometer per uur. 

 
 
10b Regels ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de water-
winning 

 
Titel 1 Algemene bepalingen 

 

Bepaling 1.1 

 

In dit onderdeel van de bijlage wordt verstaan onder: 

a. waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, kwetsbare grondwaterbescher-

mingsgebieden en zeer kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden en boringvrije zo-

nes: zones van milieubeschermingsgebieden die als zodanig zijn aangewezen in bijlage 6;  

b. schadelijke stoffen: stoffen, combinaties van stoffen, preparaten of andere producten, in 

welke vorm dan ook - daaronder niet begrepen bestrijdingsmiddelen, bouwstoffen, afval-

stoffen en afvalwater - waarvan hetzij in het algemeen, hetzij in het gegeven geval kan 

worden verwacht dat ze - op of in de bodem gebracht of gerakend - de kwaliteit van het 

grondwater direct of indirect nadelig kunnen beïnvloeden; 

c. gewasbeschermingsmiddelen: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet gewasbe-

schermingsmiddelen en biociden; 

d. baggerspecie, grond, IBC-bouwstof: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit bo-

demkwaliteit; 

e. bodem: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet bodembescherming. 

f. meststoffen, dierlijke meststoffen: hetgeen daaronder wordt verstaan bij of krachtens de 

Meststoffenwet; 
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g. lozing in de bodem: het definitief in de bodem brengen van vloeistoffen, met uitzondering 

van de lozingen als bedoeld in artikel 2 van het Lozingenbesluit bodembescherming. 

h. compost, zwarte grond en zuiveringsslib: hetgeen daaronder wordt verstaan in het Besluit 

kwaliteit en gebruik overige organische meststoffen. 

 

Bepaling 1.2 

 

Tot schadelijke stoffen behoren in elk geval de stoffen of combinaties van stoffen, vermeld in 

Bijlage 10d. 

 
Titel 2  Waterwingebieden 
 

' 2.1 Gedragingen buiten inrichtingen 

 

Bepaling 2.1.1 

 

1. Het is verboden in waterwingebieden buiten inrichtingen: 

a. schadelijke stoffen te hebben, te gebruiken, te vervoeren dan wel op of in de bodem 

te brengen; 

b. bestrijdingsmiddelen te hebben, te gebruiken, te vervoeren dan wel op of in de bo-

dem te brengen; 

c. constructies van welke aard dan ook - leidingen en installaties daaronder begrepen 

- tot stand te brengen, te hebben of te gebruiken met het doel het vervoeren, 

bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of 

in de bodem mogelijk te maken; 

d. een lozing in de bodem uit te voeren; 

e. voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater aan te leggen of 

te hebben; 

f. baggerspecie, grond of een IBC-bouwstof op of in de bodem te gebruiken; 

g. meststoffen op of in de bodem te brengen; 

h. de grond dieper te roeren dan twee meter onder het maaiveld of anderszins werken 

op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen worden ver-

richt of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slechtdoor-

latende bodemlagen kunnen aantasten; onder deze werken worden in elk geval ver-

staan bodemstabiliseringswerken, grond- en funderingswerken, toepassingen van 

de bodem als energiebron en -buffer en het plaatsen en verwijderen van damwan-

den en heipalen; 

i. wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen voor gemotoriseerd verkeer, waterwe-

gen of spoorwegen aan te leggen of te hebben;  

j. kampeergelegenheden, recreatie-centra, of kampementen aan te leggen, te heb-

ben, in exploitatie te nemen of te exploiteren;  

k. begraafplaatsen als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging of terreinen voor de 

uitstrooiing van as als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de lijkbezorging op te 

richten; 

l. een gebouw in de zin van de Woningwet tot stand te brengen; 
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m. enigerlei handeling te verrichten of te doen verrichten waarvan men weet of rede-

lijkerwijs kan vermoeden dat deze de kwaliteit van het grondwater met het oog op 

de waterwinning nadelig kan beïnvloeden. 

2. Waar in het eerste lid sprake is van oprichten, tot stand brengen of aanleggen, wordt daar-

onder mede verstaan wijzigen of uitbreiden. 

3. Het in het tweede lid genoemde wijzigen geldt ook voor de in bepaling 2.1.1, eerste lid, 

onder i etc. genoemde wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen voor gemotoriseerd 

verkeer indien de wijziging bestaat uit onderhoud buiten het bestaande wegprofiel. 

4. Het in het tweede lid genoemde wijzigen geldt ook voor de in bepaling 2.1.1, eerste lid, 

onder i etc. genoemde wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen voor gemotoriseerd 

verkeer wanneer een verkeersbesluit wordt genomen waardoor het risico op bodemver-

ontreiniging toeneemt.  

 

Bepaling 2.1.2 

 

1. De in bepaling 2.1.1, eerste lid, onder a en b, gestelde verboden gelden niet voor: 

a. het voorhanden hebben, gebruiken en vervoeren van schadelijke stoffen ten be-

hoeve van de grondwateronttrekking, met het oog waarop het betreffende gebied 

wordt beschermd, voorzover deze stoffen redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de 

normale werking van de inrichting, gericht op de openbare drinkwaterproductie; 

b. geringe hoeveelheden schadelijke stoffen of gewasbeschermingsmiddelen in en bij 

woningen en andere gebouwen, die dienen of gediend hebben voor normaal ge-

bruik ter plaatse of afkomstig zijn van normaal gebruik van die woningen of gebou-

wen, mits bewaard in een deugdelijke verpakking en afdoende beschermd tegen 

invloeden van weersomstandigheden; 

c. schadelijke stoffen, aanwezig in en nodig voor het doen functioneren van mo-

torvoertuigen, motorwerktuigen of bromfietsen; 

d. het vervoeren van schadelijke stoffen of gewasbeschermingmiddelen in afgesloten 

en vloeistofdichte tanks of in een deugdelijk gesloten verpakking, mits deugdelijk 

geladen, afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden en op 

zodanige wijze, dat geen gevaar voor verspreiding of verstuiving bestaat. 

2. Het in bepaling 2.1.1, eerste lid, onder h, gestelde verbod geldt niet voor: 

a. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van grondwateronttrekkingen met 

het oog op de openbare drinkwaterproductie; 

b. het oprichten van boorputten ten behoeve van het grondwaterbeheer, voorzover 

daarvoor een vergunning krachtens artikel 6.4 van de Waterwet is vereist of alge-

mene voorschriften krachtens de Wet bodembescherming gelden; 

c. het saneren van de bodem dan wel het verrichten van handelingen ten gevolge 

waarvan een verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, indien 

Gedeputeerde Staten in het kader van de Wet bodembescherming opdracht of 

toestemming hebben gegeven voor dat saneren of voor die handelingen. 
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Bepaling 2.1.3 

 

1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden gesteld in bepaling 

2.1.1, eerste lid, onder d, e, h tot en met j en l, met uitzondering van het verbod gesteld in 

bepaling 2.1.1, eerste lid, onder h, voor toepassingen van de bodem als energiebron en -

buffer. De bevoegdheid tot ontheffingverlening bestaat niet in geval de verboden gedra-

ging, waarvoor ontheffing wordt gevraagd, in strijd is met een bestemmingsplan of de 

krachtens zodanig plan gestelde eisen. 

2. De aanvraag om een ontheffing bevat in ieder geval: 

a. een beschrijving van de gedraging waarvoor ontheffing wordt verzocht, daaronder 

begrepen gegevens omtrent constructie, afmetingen en het gebruik van installaties 

of andere werken. 

b. één of meer kaarten op een zodanige schaal dat een duidelijk beeld wordt verkre-

gen van de plaats waar de gedraging zal plaatsvinden. 

 

 

' 2.2 Inrichtingen 

 

Bepaling 2.2.1 

 

Het is verboden in waterwingebieden een inrichting als bedoeld in onderdeel C van bijlage I 

behorende bij het Besluit omgevingsrecht, op te richten. 

 

Bepaling 2.2.2 

 

Het verbod in bepaling 2.2.1 geldt niet met betrekking tot inrichtingen ten behoeve van de grond-

wateronttrekking met het oog waarop het betreffende gebied wordt beschermd. 

 
Titel 3 Grondwaterbeschermingsgebieden 

 

' 3.1 Gedragingen buiten inrichtingen 

 

Bepaling 3.1.1 

 

1. Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden buiten inrichtingen: 

a. schadelijke stoffen te hebben, te gebruiken, te vervoeren dan wel op of in de bodem 

te brengen; 

 b. constructies van welke aard dan ook - leidingen en installaties daaronder be-

grepen - tot stand te brengen, te hebben of te gebruiken met het doel het vervoeren, 

bergen, opslaan, overslaan, storten of verzinken van schadelijke stoffen door, op of 

in de bodem mogelijk te maken; 

c. een lozing in de bodem uit te voeren; 

d. voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater aan te leggen of 

te hebben; 

e. baggerspecie, grond of een IBC-bouwstof op of in de bodem te gebruiken; 

f. compost, zwarte grond, zuiveringslib en reststoffen waaraan dierlijke meststoffen 

zijn toegevoegd op of in de bodem te brengen; 
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g. de grond dieper te roeren dan 2 meter onder het maaiveld of anderszins werken op 

of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren waarbij ingrepen worden verricht 

of stoffen worden gebruikt die de beschermende werking van de slechtdoorlatende 

bodemlagen kunnen aantasten; onder deze werken worden in elk geval verstaan 

bodemstabiliseringswerken, grond- en funderingswerken, toepassingen van de bo-

dem als energiebron en -buffer en het plaatsen en verwijderen van damwanden en 

heipalen; 

h. wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen voor gemotoriseerd verkeer, waterwe-

gen of spoorwegen aan te leggen of te hebben;  

i. kampeergelegenheden, recreatiecentra of kampementen aan te leggen, te hebben, 

in exploitatie te nemen of te exploiteren;  

j. begraafplaatsen als bedoeld in de Wet op de lijkbezorging of terreinen voor de uit-

strooiing van as als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de lijkbezorging op te 

richten; 

k. een gebouw in de zin van de Woningwet tot stand te brengen; 

l. enigerlei handeling te verrichten of te doen verrichten waarvan men weet of rede-

lijkerwijs kan vermoeden dat deze de kwaliteit van het grondwater met het oog op 

de waterwinning nadelig kan beïnvloeden. 

2. Waar in het eerste lid sprake is van oprichten, tot stand brengen of aanleggen, wordt daar-

onder mede verstaan wijzigen of uitbreiden. 

3. Het in het tweede lid genoemde wijzigen geldt ook voor de in bepaling 3.1.1, eerste lid, 

onder h, genoemde wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen voor gemotoriseerd ver-

keer indien de wijziging bestaat uit onderhoud buiten het bestaande wegprofiel.  

4. Het in het tweede lid genoemde wijzigen geldt ook voor de in bepaling 3.1.1, eerste lid, 

onder h, genoemde wegen, parkeerplaatsen en andere terreinen voor gemotoriseerd ver-

keer wanneer een verkeersbesluit wordt genomen waardoor het risico op bodemver-

ontreiniging toeneemt. 

 

Bepaling 3.1.2 

 

1. Het in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder a, gestelde verbod geldt niet voor: 

a. geringe hoeveelheden schadelijke stoffen of gewasbeschermingsmiddelen in en bij 

woningen en andere gebouwen, die dienen of gediend hebben voor normaal ge-

bruik ter plaatse of afkomstig zijn van normaal gebruik van die woningen of gebou-

wen, mits bewaard in een deugdelijke verpakking en afdoende beschermd tegen 

invloeden van weersomstandigheden; 

b. schadelijke stoffen, aanwezig in en nodig voor het doen functioneren van motor-

voertuigen, motorwerktuigen of bromfietsen; 

c. het verspreiden van wegenzout ter bestrijding van gladheid van wegen; 

d. het vervoeren van schadelijke stoffen of gewasbeschermingsmiddelen in afgesloten 

en vloeistofdichte tanks of in een deugdelijk gesloten verpakking, mits deugdelijk 

geladen, afdoende beschermd tegen invloeden van weersomstandigheden en op 

zodanige wijze, dat geen gevaar voor verspreiding of verstuiving bestaat. 

2. Het in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder g, gestelde verbod geldt niet voor: 

a. het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van grondwateronttrekkingen met 

het oog op de openbare drinkwaterproductie; 
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b. het oprichten van boorputten ten behoeve van het grondwaterbeheer voorzover 

daarvoor een vergunning krachtens artikel 6.4 van de Waterwet is vereist of alge-

mene voorschriften krachtens de Wet bodembescherming gelden; 

c. het saneren van de bodem dan wel het verrichten van handelingen ten gevolge 

waarvan een verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, indien 

Gedeputeerde Staten in het kader van de Wet bodembescherming opdracht of 

toestemming hebben gegeven voor dat saneren of voor die handelingen. 

3. Tot de werkzaamheden bedoeld in bepaling 3.1.1, onder g, worden in elk geval niet gere-

kend landbouwkundige grondbewerkingen zoals diepploegen, rijsporen lostrekken, breken 

van oerlagen, draineren of soortgelijke bewerkingen. 

4. Het in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder k, gestelde verbod geldt niet voor gedeeltelijke ver-

anderingen of vernieuwingen van gebouwen, alsmede voor verbouwingen of de oprichting 

van gebouwen waarvoor op grond van artikel 2.3 juncto artikel 2 van bijlage II van het 

Besluit omgevingsrecht geen omgevingsvergunning is vereist. 

5. De in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder a tot en met d, f tot en met i en k, gestelde verboden 

gelden niet voorzover wordt voldaan aan de algemene voorschriften die overeenkomstig 

bepaling 5.1 door Gedeputeerde Staten zijn vastgesteld. 

6. Het in bepaling 3.1.1, eerste lid, sub f, gestelde verbod geldt niet voor het niet-be

 drijfsmatig gebruik van geringe hoeveelheden van de stoffen waarop het verbod ziet.  

 

Bepaling 3.1.3 

 

1. Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de verboden gesteld in bepaling 

3.1.1, eerste lid, onder a tot en met e, g tot en met i en k, met uitzondering van het verbod 

gesteld in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder g, voor toepassingen van de bodem als ener-

giebron en –buffer. De bevoegdheid tot ontheffingverlening bestaat niet in geval de verbo-

den gedraging, waarvoor ontheffing wordt gevraagd, in strijd is met een bestemmingsplan 

of de krachtens zodanig plan gestelde eisen. 
2. De aanvraag om ontheffing bevat in ieder geval: 

a. een beschrijving van de gedraging waarvoor ontheffing wordt verzocht, daaronder 

begrepen gegevens omtrent constructie, afmetingen en het gebruik van installaties 

of andere werken, alsmede de hoeveelheid, de aard en de samenstelling van de 

daarbij te gebruiken schadelijke stoffen; 

b. één of meer kaarten op een zodanige schaal, dat een duidelijk beeld wordt verkre-

gen van de plaats waar de gedraging zal plaatsvinden. 

 

Bepaling 3.1.4 

 

(Vervallen) 

 

Bepaling 3.1.5 

 

(Vervallen) 
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' 3.2 Inrichtingen 

 

Bepaling 3.2.1 

 

Het is verboden in grondwaterbeschermingsgebieden een inrichting op te richten, indien die in-

richting behoort tot een categorie van inrichtingen die is aangewezen in de lijst, opgenomen in 

bijlage 10e. 

 
Titel 4 Boringvrije zones 

 

Bepaling 4.1 

 
1. Het is verboden in boringvrije zones buiten inrichtingen: 

a. boorputten op te richten, in exploitatie te nemen of te hebben; 
b. werken op of in de bodem uit te voeren of te doen uitvoeren, waarbij ingrepen 

worden verricht in de afsluitende kleilagen die de beschermende werking ervan kun-
nen aantasten, of stoffen worden gebruikt die de kwaliteit van het grondwater in de 
zandlagen van waaruit drinkwater wordt gewonnen aantasten; onder deze werken 
worden in elk geval verstaan toepassingen van de bodem als energiebron en –
buffer, het plaatsen en verwijderen van heipalen en het verwijderen van damwan-
den. 

 

Bepaling 4.2 

 

De in bepaling 4.1 gestelde verboden gelden niet voor: 

a. het oprichten van boorputten ten behoeve van het grondwaterbeheer voorzover daarvoor 

een vergunning krachtens de Grondwaterwet is vereist; 

b. het saneren van de bodem dan wel het verrichten van handelingen ten gevolge waarvan 

een verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst, indien voor dat saneren 

of die handelingen Gedeputeerde Staten in het kader van de Wet bodembescherming op-

dracht of toestemming hebben gegeven; 

c. het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een door Gedeputeerde Staten 

verleende vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet; 

d. het heien van palen, mits geen palen met verbrede voet worden gebruikt. 

 

Bepaling 4.3 

 

Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de in bepaling 4.1 gestelde verboden. De 

bevoegdheid tot ontheffingverlening bestaat niet in geval de verboden gedraging, waarvoor ont-

heffing wordt gevraagd, in strijd is met een bestemmingsplan of de krachtens zodanig plan ge-

stelde eisen. 
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Titel 5  Algemene voorschriften 

 

Bepaling 5.1 

 

1. Gedeputeerde Staten kunnen ten aanzien van gedragingen, bedoeld in bepaling 3.1.1, 

eerste lid, onder a tot en met d, f tot en met i en k, algemene voorschriften vaststellen. 

2. Tot de voorschriften bedoeld in het eerste lid kan behoren de verplichting de gedragingen, 

voordat zij worden verricht, te melden aan Gedeputeerde Staten of aan een door Gedepu-

teerde Staten aangewezen instantie. 

3. Alvorens van de bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid gebruik te maken horen Gede-

puteerde Staten de inspecteur, de commissie. 

4. Gedeputeerde Staten maken de algemene voorschriften, bedoeld in het eerste lid, bekend 

in het Provinciaal Blad. 

 
Titel 6 Overgangs- en slotbepalingen 

 

Bepaling 6.1 

 

De verboden gesteld in bepaling 2.1.1, eerste lid, onder d, en in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder 

c, gelden niet voor een lozing die: 

a. bestaat op het tijdstip waarop die verboden voor het gebied, waarbinnen de lozing plaats-

vindt, in werking treden; en  

b. plaatsvindt in een gebied dat voor dat tijdstip niet op grond van bijlage 6 is aangewezen 

als milieubeschermingsgebied categorie II. 

 

Bepaling 6.2 

 

De verboden gesteld in bepaling 2.1.1, eerste lid, onder f en in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder 

e, zijn niet van toepassing op het gebruiken van een bouwstof in een werk, indien die bouwstof in 

dat werk is aangebracht uiterlijk zes maanden na het tijdstip waarop die bepalingen in werking 

treden. 

 

Bepaling 6.3 

Ontheffingen van de verboden in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder c, d en g tot en met k, gelden, 

vanaf het tijdstip dat het gebied waarin de verboden gedragingen plaatsvinden in bijlage 6 wordt 

aangewezen als milieubeschermingsgebied categorie II-waterwingebied, als ontheffingen van de 

overeenkomstige verboden in bepaling 2.1.1, onder d, e en h tot en met l. 

 

Bepaling 6.4 

 

Ontheffingen van de verboden in artikel 2.1.1, eerste lid, onder d, e en h tot en met l, gelden, 

vanaf het tijdstip dat het gebied waarin de verboden gedragingen plaatsvinden in bijlage 6 wordt 

aangewezen als milieubeschermingsgebied categorie II-grondwaterbeschermingsgebied, als 

ontheffingen van de overeenkomstige verboden in bepaling 3.1.1, eerste lid, onder c, d en g tot 

en met k. 
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Bepaling 6.5 

 

Van de ingevolge bepaling 2.1.1, eerste lid, onder d, e en h tot en met l en bepaling 3.1.1, eerste 

lid, onder a tot en met d en f tot en met k, verboden gedragingen wordt geacht ontheffing te zijn 

verleend, indien die gedragingen: 

a. bestaan op het tijdstip waarop die bepalingen ten aanzien van het betreffende waterwinge-

bied onderscheidenlijk grondwaterbeschermingsgebied in werking treden en  

b. plaatsvinden in een gebied dat voor dat tijdstip niet in bijlage 6 als milieubeschermingsge-

bied categorie II is aangewezen. 
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10c Modellen voor bebording van milieubeschermingsgebieden als bedoeld in artikel 5.1.2, 
eerste lid. 

 

I Model voor bord ter aanduiding van gebieden, op grond van bepaling 1, onder I, van bijla-

ge 6 aangewezen in het bijzonder ter voorkoming of beperking van geluidhinder: 

 

 



 
 
 
 
 
 

39 

II Model voor bord ter aanduiding van gebieden, op grond van bepaling 1, onder II van bij-

lage 6, aangewezen in het bijzonder ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater 

met het oog op de waterwinning: 
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10d Lijst van schadelijke stoffen als bedoeld in bepaling 1.2, eerste lid, van bijlage 10b 

 

Als schadelijke stoffen, bedoeld in bepaling 1.2, eerste lid, van bijlage 10b, worden in ieder geval 

de volgende producten en stoffen aangemerkt: 

 

1. Producten 

- benzine (klasse K1); 

- dieselolie (klasse K3); 

- petroleum (klasse K2, K3); 

- huisbrandolie I en II (K3); 

- zware stookolie (klasse K3); 

- overige minerale oliën voor voortstuwings- of verwarmingsdoeleinden. 

2. Organische verbindingen: 

- organische halogeenverbindingen; 

- organische fosforverbindingen; 

- organische peroxyden; 

- organische nitro- en nitroseverbindingen; 

- organische azo- en azoxyverbindingen; 

- nitrillen; 

- aminen; 

- (iso- en thio-)cyanaten; 

- fenol en fenolische verbindingen; 

- mercaptanen; 

- aromatische koolwaterstoffen; 

- organische siliciumverbindingen; 

- organische zwavelverbindingen; 

- alifatische en naftenische koolwaterstoffen; 

- organische zuurstofverbindingen; 

- organische stikstofverbindingen. 

 

10e Lijst van inrichtingen, waarvan de oprichting in grondwaterbeschermingsgebieden ver-
boden is ingevolge bepaling 3.2.1 van bijlage 10b 

 

(Categorieën bedrijven met een bodemindex 2 en hoger volgens de brochure “Bedrijven en 

Milieuzonering”, VNG, Milieureeks nr. 9, tweede druk 2001) 

 

SBI OMSCHRIJVING  

   

01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW  

0111, 0113 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)  

0112 Tuinbouw:  

0112 - bedrijfsgebouwen;  

0112 - kassen zonder verwarming  

0112 - kassen met gasverwarming  

0112 - champignonkwekerijen (algemeen)  

0112 - champignonkwekerijen met mestfermentatie  

0112 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven  

0123 Fokken en houden van varkens;  
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11 AARDOLIE- EN AARDGASWINNING  

   

111 Aardolie- en aardgaswinning:  

111 - aardoliewinputten;  

111 - aardgaswinning incl. gasbeh.inst.;  

   

14 WINNING VAN ZAND, GRIND, KLEI, ZOUT, E.D.  

144 Zoutwinningbedrijven;  

   

15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN  

1541 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten;  

1542 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten;  

1543 Margarinefabrieken: p.c. ≥ 250.000 t/j;  

1583 Suikerfabrieken;  

1592 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting: p.c. ≥ 5.000 t/j;  

   

17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL  

173 Textielveredelingsbedrijven;  

1751 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken;  

   

18 VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT  

183 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont;  

   

19 VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)  

191 Lederfabrieken;  

   

20 
HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK 
E.D.  

2010.2 Houtconserveringsbedrijven:  

2010.2 - met creosootolie  

2010.2 - met zoutoplossingen  

202 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken;  

   

22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA  

2221 Drukkerijen van dagbladen;  

2222 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen);  

2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen;  

2224 Grafische reproductie en zetten;  

2225 Overige grafische aktiviteiten;  

   

23 AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN 

231 Cokesfabrieken;  

2320.1 Aardolieraffinaderijen;  

2320.2 Smeeroliën- en vettenfabrieken;  

2320.2 Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie;  

2320.2 Aardolieproductenfabrieken n.e.g.;  

233 Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven;  
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24 VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN  

2412 Kleur- en verfstoffenfabrieken;  

2413 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken: wel/niet vallend onder post-Se  

2414.1 Organ. chemische grondstoffenfabrieken: wel/niet vallend onder post-Se  

2414.1 Methanolfabrieken;  

2414.2 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.);  

2415 Kunstmeststoffenfabrieken;  

2416 Kunstharsenfabrieken e.d.;  

242 Landbouwchemicaliënfabrieken:  

242 - fabricage;  

242 - formulering en afvullen;  

243 Verf, lak en vernisfabrieken;  

2441 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:  

2442 Farmaceutische productenfabrieken:  

2442 - formulering en afvullen geneesmiddelen  

2451 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken;  

2461 Kruit-, vuurwerk-, en springstoffenfabrieken;  

2462 Lijm- en plakmiddelenfabrieken: met/zonder dierlijke grondstoffen;  

2464 Fotochemische productenfabrieken;  

2466 Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken;  

2466 Overige chemische productenfabrieken n.e.g.;  

247 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken;  

   

25 VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF  

2511 Rubberbandenfabrieken;  

2512 Loopvlakvernieuwingsbedrijven: vloeropp.  ≥ 100 m²;  

252 Kunststofverwerkende bedrijven met fenolharsen;  

   

26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUCTEN 

2651 Cementfabrieken: p.c. ≥ 100.000 t/j;  

2653 Gipsfabrieken: ≥ 100.000 t/j;  

2661.1 Betonwarenfabrieken:  

2661.1 met / zonder persen, triltafels en bekistingtrillers;  

2665, 2666 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips: p.c. ≥ 1  

2682 Bitumineuze materialenfabrieken:  

2682 Asfaltcentrales;  

   

27 VERVAARDIGING VAN METALEN  

271 Ruwijzer- en staalfabrieken;  

272 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken;  

273 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen: p.o. ≥ 2.00  

274 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.;  

2751, 2752 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen;  

2753, 2754 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen;  

 
 
  

28 
VERVAARD. VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)  

281 Constructiewerkplaatsen:  
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281 - gesloten gebouw / open lucht  

2821 Tank- en reservoirbouwbedrijven:  

2822, 2830 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels  

284 Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven  

284 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d.  

2851 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:  

2851 - algemeen  

2851 - scoperen (opspuiten van zink)  

2851 - thermisch verzinken  

2851 - thermisch vertinnen  

2851 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten)  

2851 - anodiseren, eloxeren  

2851 - chemische oppervlaktebehandeling  

2851 - emailleren  

2851 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed)  

2851 - stralen  

2851 - metaalharden  

2851 - lakspuiten en moffelen  

2852 Overige metaalbewerkende industrie  

287 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:  

287 Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.  
 
29 VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN  

29 Machine- en apparatenfabrieken:  

29 - met proefdraaien verbrandingsmotoren ≥ 1 MW  

   

31 VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH. 

311 Elektromotoren- en generatorenfabrieken  

312 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken  

314 Accumulatoren- en batterijenfabrieken  

315 Lampenfabrieken  

3162 Koolelektrodenfabrieken  

   

32 VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH. 

321 t/m 323 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d.  

3210 Fabrieken voor gedrukte bedrading  

   

34 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS  

341 Autofabrieken en assemblagebedrijven  

3420.1 Carrosseriefabrieken  

3420.2 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken  

   

35 VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS) 

351 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:  

351 - houten schepen  

351 - kunststof schepen  

351 - metalen schepen < 25 m  

351 - metalen schepen ≥ 25m en/of proefdraaien motoren ≥ 1 MW  

3511 Scheepssloperijen  
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352 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:  

352 - algemeen  

352 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren ≥ 1 MW  

353 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven: zonder / met proefdraaien motoren  

354 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken;  

355 Transportmiddelenindustrie n.e.g.;  

   

36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.  

361 Meubelfabrieken;  

362 Fabricage van munten, sieraden e.d.;  

   

37 VOORBEREIDING TOT RECYCLING  

371 Metaal- en autoschredders;  

372 Afvalscheidingsinstallaties;  

   

40 
PRODUCTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 
WATER  

40 Elektriciteitsproductiebedrijven (vermogen ≥ 50 MW);  

40 - kolengestookt;  

40 - oliegestookt;  

40 - kerncentrales met koeltorens;  

40 Elektriciteitsdistributiebedrijven;  

   

45 BOUWNIJVERHEID  

45 Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats;  

   

50 HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS 

501, 502, 504 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven;  

5020.4 Autospuitinrichtingen;  

505 Benzineservisestations;  

   

51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING  

5151.1 Grth in vaste brandstoffen:  

5151.1 - kolenterminal, opslag opp. ≥ 2.000 m²  

5151.2 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:  

5151.2 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m³;  

5151.2 - vloeistoffen, o.c. ≥ 100.000 m³;  

5151.2 - tot vloeistof verdichte gassen;  

5151.3 Grth minerale olieproducten (excl. brandstoffen);  

5152.1 Grth in metaalertsen;  

5155.1 Grth in chemische producten;  

5157 Autosloperijen;  

5157.2 /.3 Overige groothandel in afval en schroot;  

   

60 VERVOER OVER LAND  

603 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen;  

   

63 DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER  

6311.1 - stukgoederen;  
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6311.1 - ertsen, mineralen e.d., opslagopp. ≥ 2.000 m²;  

6311.1 - steenkool, opslagopp. ≥ 2.000 m²;  

6311.1 - olie, LPG, e.d.;  

6311.1 - tankercleaning;  

6311.2 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:  

6311.2 - stukgoederen;  

6311.2 - ertsen,  mineralen, e.d.;;  

6311.2 - steenkool;  

6311.2 - olie, LPG, e.d.;  

6311.2 - tankercleaning;  

6323 Luchthavens;  

   

71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN 

713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen;  

   

74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING  

747 Reinigingsbedrijven voor gebouwen;  

7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales;  

   

75 OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN  

7522 Defensie-inrichtingen;  

   

90 MILIEUDIENSTVERLENING  

9000.2 Gemeentewerven (afval-inzameldepots);  

9000.3 Afvalverwerkingsbedrijven:  

9000.3 - kabelbranderijen  

9000.3 - verwerking radio-actief afval  

9000.3 - oplosmiddelterugwinning  

9000.3 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW  

9000.3 - verwerking fotochemisch en galvano-afval  

9000.3 Vuilstortplaatsen  

9000.3 Vuiloverslagstations  

9000.3 Composteerbedrijven (open en gesloten)  

   

92 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE  

9262 Skelterbanen;  

9262 Autocircuits, motorcrossterreinen e.d.;  

9262 Jachthavens met diverse voorzieningen;  

   

93 OVERIGE DIENSTVERLENING  

9301.2 Chemische wasserijen en ververijen.  
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BIJLAGE A 
 
Data van inwerkingtreding van de besluiten tot wijziging van de Provinciale milieuverorde 
ning Gelderland (PmG) 
 
• Eerste tranche: Inwerkingtredingsbepaling ARTIKEL 11.1: 

"Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 1994, 
met uitzondering van hoofdstuk 6 (bodemsanering), dat in werking 
treedt met ingang van de dag waarop de artikelen 27b en 27m (thans 
39 en 52) van het bij koninklijke boodschap van 18 mei 1990 inge-
diende voorstel van de Wet Uitbreiding van de Wet bodembescher-
ming met een regeling inzake de sanering van de bodem (21556) in 
werking treden” (1 januari 1995). 

 
• Besluit tot vaststelling van de Inspraakverordening provincie Gelderland, alsmede 

daarmee verband houdend besluit tot aanpassing van de PmG, strekkende tot 
intrekking van de hoofdstukken 3 en 10 en tot opneming van een nieuw artikel 6.8 
(beklagregeling bodemsanering): Inwerkingtreding 1 januari 1995. 

 
• Tweede tranche: Inwerkingtredingsbepaling ARTIKEL II: 

"Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 maart 1995, met 
uitzondering van artikel 1, onder D, en artikel 1, onder J, sub artikel 
7.1, tweede en derde lid (ontheffingen), die in werking treden met in-
gang van de dag van inwerkingtreding van de Legesverordening pro-
vincie Gelderland 1995" (1 juni 1995). 

 
• Tranche 2A: Inwerkingtredingsbepaling ARTIKEL II: 

"Deze verordening treedt in werking met ingang van een door Gede-
puteerde Staten te bepalen tijdstip, dat voor de diverse artikelen of 
onderdelen van artikelen en bijlagen verschillend kan worden vastge-
steld” (1 maart 1996, met uitzondering van de artikelen 4.3.2.4 tot 
en met 4.3.2.10, waarvan de artikelen 4.3.2.4 en 4.3.2.5 vooralsnog 
niet in werking treden, de artikelen 4.3.2.6 tot en met 4.3.2.10 
daarentegen wel, namelijk op 1 maart 1997). 

 
• Derde tranche: Inwerkingtredingsbepaling ARTIKEL III: 

"Deze verordening treedt in werking met ingang van een door Gede-
puteerde Staten te bepalen tijdstip, dat voor de diverse artikelen of 
onderdelen van artikelen en bijlagen verschillend kan worden vastge-
steld" (1 januari 1997, met uitzondering van grondwaterbescher-
mingsgebied Kolff/Neerijnen). 

 
• De wijziging van 20 maart 2005 is op 11 april 2005 in werking getreden. 
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• Tranche 3A: Inwerkingtredingsbepalingen 
ARTIKEL V: 
“Deze verordening treedt in werking met ingang van een door Gedepu-
teerde Staten te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of 
onderdelen verschillend kan worden vastgesteld” 
(1 januari 1999). 
ARTIKEL II: 
Op het tijdstip waarop artikel 1.2a van de wet in werking treedt, zoals 
dat komt te luiden als onderdeel I, onder C, van de wet van 6 novem-
ber 1997 (Stb. 1997, 553) in werking treedt, wordt artikel 4.3.2.24 ge-
wijzigd als volgt: 
1 Het eerste lid komt te luiden: 

1 Het is verboden bedrijfsafvalstoffen buiten de provincie te 
brengen voorzover deze bestemd zijn om op of in de bo-
dem te worden gebracht om ze daar te laten in een geval 
als bedoeld in een ministeriële regeling die is vastgesteld 
op grond van artikel 1.2a van de wet. 

2 In het tweede lid vervalt onderdeel b en worden de onder-
delen c, d en e verletterd tot b, c en d. 

 
• Vijfde verordening tot wijziging van de Provinciale milieuverordening Gelderland. 
 

Artikel 11 
Deze verordening treedt in werking op een door Gedeputeerde Staten te bepalen tijdstip  
(.....................................). 

 
• Vierde tranche: Inwerkingtredingsbepalingen  
 
ARTIKEL V 
“Deze verordening treedt in werking met ingang van zes weken na publicatie van de vaststelling 
hiervan in het Provinciaal Blad. 

 

ARTIKEL II 

 

Op het tijdstip waarop de Wet van 24 januari 2002 tot wijziging van de Algemene wet 

bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de 

afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht tot één uniforme openbare voorbe-

reidingsprocedure (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet bestuurs-

recht) (Stb. 54) in werking treedt, wordt de Provinciale milieuverordening Gelderland als volgt 

gewijzigd: 

 

A 

 

Artikel 4.4.3, derde lid, vervalt.  

 

B 

 

Artikel 7.9 vervalt.  
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ARTIKEL III 

 

A 

 

Op het tijdstip waarop de Algemene maatregel van bestuur ex artikel 10.28, eerste lid, van de 

Wet milieubeheer in werking treedt, vervallen de artikelen 4.3.1.1 en 4.3.1.2. 

 

B 

 

Op het tijdstip waarop de Algemene maatregel van bestuur ex artikel 10.41, eerste lid, van de wet 

in werking treedt, vervallen de artikelen 1.1, onderdelen f, g en h, 4.3.2.13, 4.3.2.13a,  

4.3.2.15, 4.3.2.16, 4.3.2.18, 4.3.2.19, 4.3.2.20, 4.3.2.21, 4.3.2.22, 4.3.2.23, 4.3.3.0a, 4.3.3.1, 

4.3.3.2, 4.3.3.3, 4.3.3.4, 4.3.3.6, 4.3.3.7, 4.3.3.8 en bijlage 4, onderdeel b; 

 

C 

 

Op het tijdstip waarop de Algemene maatregel van bestuur ex artikel 10.51, eerste lid, van de wet 

in werking treedt, vervallen de artikelen 4.3.2.6, 4.3.2.7, 4.3.2.8 en bijlage 4, onderdeel a. 

 

D 

 

Op het tijdstip dat alle vier algemene maatregelen van bestuur genoemd onder A t/m D in werking 

zijn getreden, vervalt artikel 4.3.2.3.  

 

E 

 

Artikel 9.2 komt als volgt te luiden:  

 

Artikel 9.2 

Een gedraging in strijd met  

a. artikel 4.4.2, 4.5.1, 6.4a, 6.4b, 9.1 of  

b. een op grond van artikel 5.5.1 geldende verbodsregel uit bijlage 10 of een op grond van 

dat artikel geldend voorschrift van Gedeputeerde Staten krachtens bepaling 5.1 van 

onderdeel B van bijlage 10 

 is een strafbaar feit. 

 

ARTIKEL IV 

 

1. Voor de bekendmaking van deze verordening kunnen Gedeputeerde Staten de numme-

ring van de hoofdstukken, titels, paragrafen en artikelen van de Provinciale milieuveror-

dening Gelderland opnieuw vaststellen en brengen zij de in die verordening voorkomende 

aanhalingen van hoofdstukken, titels, paragrafen en artikelen daarmee en met de dan 

geldende nummering van de hoofdstukken, titels, afdelingen en artikelen van in die veror-

dening genoemde wetten in overeenstemming. 

2. De integrale tekst van de Provinciale milieuverordening Gelderland wordt in het Provin-

ciaal Blad geplaatst.  
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. Vijfde tranche: Inwerkingtredingsbepalingen  
 
ARTIKEL III 
Deze verordening treedt 16 juli 2007 in werking. 
 
ARTIKEL II 

1. Voor de bekendmaking van deze verordening kunnen Gedeputeerde Staten de numme-

ring van de hoofdstukken, titels, paragrafen en artikelen van de Provinciale milieuveror-

dening Gelderland opnieuw vaststellen en brengen zij de in die verordening voorkomende 

aanhalingen van hoofdstukken, titels, paragrafen en artikelen daarmee en met de dan gel-

dende nummering van de hoofdstukken, titels, afdelingen en artikelen van in die verorde-

ning genoemde wetten in overeenstemming. 

2. De integrale tekst van de Provinciale milieuverordening Gelderland wordt in het Provin-

ciaal Blad geplaatst.  
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MILIEUBESCHERMINGSGEBIEDEN CATEGORIE I 
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MILIEUBESCHERMINGSGEBIEDEN CATEGORIE II 

 

Milieubeschermingsgebieden categorie II op kaartnummer   

        

Kaartnummer Winning Gemeente   

        

1 t Loohuis Aalten   

2 Amersfoortseweg Apeldoorn   

3 Hoenderloo Apeldoorn   

4 Kerk-Avezaath Buren   

5 Schalterberg Apeldoorn   

6 La Cabine Arnhem   

7 Dr.v.Heeck Montferland   

8 Vervallen (Beuningen)    

9 Haarlo Berkelland   

10 Eerbeek Apeldoorn/Brummen   

11 Zoelen Buren   

12 Dinxperlo Aalten   

13 De Pol Doetinchem   

14 Druten Druten   

15 Edese Bos Ede   

16 Olden Eibergen Berkelland   

17 Elburg Elburg   

18 De Haere Elburg   

19 Vervallen (Lent)    

20 Epe/Dellenweg Epe/Heerde   

21 Speuld Ermelo   

22 Vervallen     

23 Vervallen (Joppe)    

24 Muntberg Groesbeek   

25 Harderwijk Harderwijk   

26 Olde Kaste Bronckhorst   

27 t Klooster Bronckhorst   

28 Vervallen     

29 Fikkersdries Overbetuwe   

30 Vervallen     

31 Lochem Lochem   

32 Velddriel Maasdriel   

33 Noordijkerveld Berkelland   

34 Kolff Neerijnen / Geldermalsen    

35 Holk Nijkerk   

36 Heumensoord I en II Nijmegen / Heumen / Groesbeek   

37 Wezep (Boele) Oldebroek   

38 Putten Putten   

39 Culemborg Culemborg   

40 Pinkenberg Rozendaal   

41 Ellecom Rheden   
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42 Vervallen     

43 Twello Voorst   

44 Dennewater Bronckhorst/Lochem   

45 Wageningen Wageningen/Renkum   

46 Vervallen     

47 Corle Winterswijk / Aalten / Groenlo   

48 Vervallen (Varsseveld)    

49 Hettenheuvel Montferland   

50 Hemmen Overbetuwe   

51 Herveldse Veld Overbetuwe   

        
 
 
Gegeven te Arnhem, 19 november 2009  - zaaknummer 2009-016014 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin 
dr.ir. C. Volp - wnd. secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitgegeven, 27 november 2009   
De wnd. secretaris, 
dr.ir. C. Volp 
 


