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Bijlage bij de casus toezicht tankstation, enkele artikelen uit het Bal 
 
Bal paragraaf 4.40 
 
Artikel 4.504 (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende 
voorzieningen) 
Bij het verrichten van de activiteit, bedoeld in artikel 4.502, wordt voldaan aan de regels over: 
a. het eindonderzoek bodem, bedoeld in paragraaf 5.2.1; en 
b. bodembeschermende voorzieningen, bedoeld in paragraaf 5.4.2. 
 
Artikel 4.509 (bodem: beoordeling vloeistofdichte bodemvoorziening) 
Een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool wordt 
aangelegd door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 7700.  
 
 
Bal paragraaf 5.4.2 
 
Artikel 5.19 (bodem: beoordeling vloeistofdichte bodemvoorziening) 
1. Een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool 

worden zo spoedig mogelijk na aanleg en vervolgens ten minste eenmaal per zes jaar 
beoordeeld en goedgekeurd door een inspectie-instantie met een erkenning 
bodemkwaliteit voor AS SIKB 6700. 

2. Als een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het 
vuilwaterriool zijn aangelegd door een onderneming met een erkenning bodemkwaliteit 
voor BRL SIKB 7700, worden deze uiterlijk zes jaar na aanleg en vervolgens ten minste 
eenmaal per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd. 

 
 
 
Bal paragraaf 4.40 

 
Artikel 4.515 (water: slibvangput en olieafscheider lozing in een vuilwaterriool) 
Met het oog op de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater 
wordt het afvalwater dat wordt geloosd in een vuilwaterriool, voor vermenging met ander 
afvalwater geleid door een slibvangput en olieafscheider: 

a. volgens NEN-EN 858-1 en NEN-EN 858-2; of 
b. die zijn geplaatst voor 2 november 2010 en zijn afgestemd op de hoeveelheid 

afvalwater dat wordt geloosd.   

Bijlage bij casus toezicht tankstation,  
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 www.odnlacademie.nl  Milieu in de Omgevingsw et module 5  pagina 2 

Bal paragraaf 4.40 
 
Artikel 4.519 (lucht: fase II-benzinedampterugwinningssysteem) 
1. Met het oog op het verminderen van de hoeveelheid benzinedamp  die in de atmosfeer 

wordt uitgestoten, heeft een fase II-benzinedampterugwinningssysteem: 
a. een afvangrendement van benzinedamp van 85%; 
b. een damp/benzineverhouding van ten minste 0,95 en niet meer dan 1,05; en  
c. een keurmerk waaruit blijkt dat het is goedgekeurd door een inspectie-instantie met 

een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor NEN-EN 16321-1 en NEN-
EN-16321-2. 

2. De damp/benzineverhouding is de verhouding tussen het volume van benzinedamp bij 
atmosferische druk die door een fase II-benzinedampterugwinningssysteem loopt en het 
volume van de geleverde benzine. 

3. Het fase II-benzinedampterugwinningssysteem wordt ten minste eenmaal per jaar door 
een onafhankelijke inspectie-instelling gecontroleerd volgens NEN-EN 16321-2. 

4. Als een automatisch bewakingssysteem is geïnstalleerd, wordt, in afwijking van het derde 
lid, ten minste eenmaal per drie jaar gecontroleerd. 

5. Een automatisch bewakingssysteem is in staat: 
a. storingen van het automatisch bewakingssysteem en in het functioneren van het fase 

II benzinedampterugwinningssysteem op te sporen; 
b. deze storingen te melden aan degene die de activiteit verricht; en 
c. de toevoer van benzine naar de tankzuil automatisch te stoppen als de storing niet 

binnen zeven dagen is verholpen. 
6. Onder het afvangrendement, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt verstaan: de 

hoeveelheid benzinedamp die door het fase II-benzinedampterugwinningssysteem is 
afgevangen, vergeleken met de hoeveelheid benzinedamp die in de atmosfeer zou zijn 
uitgestoten zonder een dergelijk systeem, uitgedrukt als percentage.  
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Bal paragraaf 4.126 
 
Artikel 4.1326 (keuring) 
1. Met het oog op het beperken van emissies in de lucht, het veilig functioneren van de 

stookinstallatie en het zuinig gebruik van energie wordt: 
a. de afstelling van de verbranding gekeurd; 
b. het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht gekeurd; 
c. de afvoer van verbrandingsgassen gekeurd; en 
d. voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van ten minste 

1 MW het gehalte koolmonoxide, gemeten voor de afstelling van de verbranding, 
uitgedrukt in milligram per normaal kubieke meter, bij een zuurstofpercentage als 
bedoeld in artikel 4.1300, eerste lid. 

2. De meting van koolmonoxide, bedoeld in het eerste lid, onder d, geldt voor een 
stookinstallatie die in bedrijf is genomen voor 20 december 2018 vanaf: 
a. 1 januari 2024, als deze een nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5 

MW heeft; of 
b. 1 januari 2029, als deze een nominaal thermisch ingangsvermogen van ten hoogste 

5 MW heeft. 
3. Aan het eerste lid, onderdeel d, wordt, voor een stookinstallatie die niet meer dan 500 uur 

per jaar in bedrijf is, in ieder geval voldaan, als een meetrapport van de fabrikant wordt 
overlegd van een koolmonoxide-meting die is uitgevoerd aan de stookinstallatie of een 
stookinstallatie van hetzelfde merk en type, overeenkomstig de eisen, bedoeld in het 
eerste lid, onderdeel d. 

4. Een stookinstallatie wordt gekeurd binnen zes weken nadat deze in bedrijf is genomen.  
5. Een niet-gasgestookte stookinstallatie wordt ten minste eenmaal per twee jaar gekeurd. 
6. Een gasgestookte stookinstallatie wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd.  
7. De keuring wordt verricht door een onderneming met een certificaat voor de Deelregeling 

voor stookinstallaties, onderdeel van de Certificatieregeling voor het 
kwaliteitsmanagement ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud en inspectie aan 
technische installaties, van de stichting SCIOS, afgegeven door een certificatie-instantie 
met een accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 voor die Deelregeling. 

 
Artikel 4.1327 (verslag keuring) 
1. Van de keuring, bedoeld in artikel 4.1326, wordt een verslag gemaakt. 
2. Het verslag voor stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van ten 

minste 1 MW omvat: 
a. de naam en het adres van de gebruiker; 
b. het adres van de stookinstallatie; 
c. een unieke identificatie van de stookinstallatie; 
d. gegevens over het nominaal thermisch ingangsvermogen in megawatt van de 

stookinstallatie; 
e. gegevens over het type stookinstallatie, onderverdeeld naar gasmotor, dieselmotor, 

dualfuelmotor, gasturbine, ketel, fornuis, droger, luchtverhitter of andere 
stookinstallatie; 

f. gegevens over het type gebruikte brandstoffen en het aandeel ervan, onderverdeeld 
naar vaste rie-biomassa, pellets gemaakt uit rie-biomassa, andere vaste brandstof, 
gasolie, dieselolie, huisbrandolie, biodiesel, andere vloeibare brandstoffen, aardgas, 
propaangas, butaangas, vergistingsgas en andere gasvormige brandstoffen;  

g. de datum waarop de stookinstallatie in bedrijf is genomen; 
h. het verwachte aantal jaarlijkse bedrijfsuren van de stookinstallatie en de gemiddelde 

belasting tijdens het gebruik; 
i. de 4-cijferige NACE-code van de bedrijfstak waarvan de stookinstallatie deel 

uitmaakt; 
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j. de datum en meetresultaten van de laatst verrichte emissiemetingen van 
koolmonoxide en zuurstof en de emissieconcentratie van deze stoffen die tijdens de 
keuring is gemeten; 

k. een verklaring dat de stookinstallatie niet meer dan 500 uren in bedrijf is, als het gaat 
om een stookinstallatie als bedoeld in artikel 4.1299 tweede lid; en 

l. wijzigingen aan de stookinstallatie of in de bedrijfsvoering die hebben geleid tot een 
verandering van de emissiegrenswaarde. 

 
Artikel 4.1330 (lucht en energie: bewaren registratie, resultaten en overzichten)  
1. De volgende gegevens worden ten minste zes jaar bij de stookinstallatie bewaard: 

a. de registratie van het aantal draaiuren, bedoeld in artikel 4.1299, derde lid; 
b. de resultaten van de laatst verrichte metingen en andere gegevens, die nodig zijn om 

te kunnen beoordelen of voldaan wordt aan de emissiegrenswaarden;  
c. een overzicht van de soort en de hoeveelheid in de installatie gebruikte brandstoffen;  
d. een overzicht van eventuele storingen of uitvallen van aanvullende 

emissiebeperkende apparatuur; 
e. een overzicht van de gevallen van niet-voldoen aan de emissiegrenswaarden en de 

getroffen maatregelen; 
f. het verslag van de keuring, bedoeld in artikel 4.1327 en 
g. een bewijs van uitvoering van het onderhoud met daarop de datum van het 

onderhoud, bedoeld in artikel 4.1328. 
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Enkele relevante artikelen uit de bruidsschat  
(voorjaarsversie invoeringsbesluit maart 2020) 
 
AFDELING 22.3 MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN  
 
§ 22.3.1 Algemene bepalingen  
 
Artikel 22.41 Algemeen toepassingsbereik  
1. Deze afdeling is van toepassing op een milieubelastende activiteit als bedoeld in de 
bijlage bij de Omgevingswet.  
2. Deze afdeling is niet van toepassing op:  

a. wonen;  
b. het feitelijk verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden aan bouwwerken of het 

feitelijk verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan een bouwwerk of van een 
terrein; 

c. een milieubelastende activiteit die in hoofdzaak in de openbare buitenruimte wordt 
verricht;  

d. doorgaand verkeer op wegen, vaarwegen en spoorwegen;  
e. een evenement […]; en  
f. het verrichten van werkzaamheden met een mobiele installatie op een weiland, akker 

of bos, die geen verplaatsbaar mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 4.1116 van het 
Besluit activiteiten leefomgeving is.  

3. Het tweede lid geldt niet voor milieubelastende activiteiten die bestaan uit het lozen op of 
in de bodem of op de riolering, voor zover het gaat om de gevolgen van het lozen voor de 
bodem, voor de voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater of voor het 
zuiveringtechnisch werk.  
 
Artikel 22.42 Oogmerken  
De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op:  

a. het waarborgen van de veiligheid;  
b. het beschermen van de gezondheid; en  
c. het beschermen van het milieu, waaronder:  

1o. het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van lucht, bodem en de chemische 
en ecologische kwaliteit van watersystemen;  
2o. het doelmatig gebruik van energie en grondstoffen; en  
3o. een doelmatig beheer van afvalstoffen.  

 
Artikel 22.43 Normadressaat  
Aan deze afdeling wordt voldaan door degene die de activiteit verricht. Diegene draagt zorg 
voor de naleving van de regels over de activiteit.  
 
Artikel 22.44 Specifieke zorgplicht  
1. Degene die een activiteit verricht en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit 
nadelige gevolgen kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.3.1.2, is verplicht:  

a. alle maatregelen te treffen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om 
die gevolgen te voorkomen; 

b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk 
te beperken of ongedaan te maken; en  

c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te 
laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.  

2. Deze plicht houdt in ieder geval in dat:  
a. alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen;  
b. alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid worden 

getroffen;  
c. de beste beschikbare technieken worden toegepast;  
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d. geen significante milieuverontreiniging wordt veroorzaakt;  
e. alle passende maatregelen worden getroffen voor het voorkomen van ongewone 

voorvallen en de nadelige gevolgen daarvan, bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de 
Omgevingswet;  

f. afvalwater dat wordt geloosd en gekanaliseerde emissies van stoffen in de lucht 
doelmatig kunnen worden bemonsterd;  

g. metingen representatief zijn en monsters niet worden verdund;  
h. meetresultaten op geschikte wijze worden geregistreerd, verwerkt, en gepresenteerd;  
i. voor zover verontreiniging van de bodem ontstaat, herstel van de bodem redelijkerwijs 

mogelijk blijft; en  
j. afvalstoffen worden afgevoerd na beëindiging van een activiteit.  

3. De plicht, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder geval ook in dat:  
a. de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van 

en naar de activiteit zo veel mogelijk worden voorkomen of beperkt; en  
b. de duisternis en het donkere landschap worden beschermd in door het bevoegd gezag 

aangewezen gebieden.  
4. Het eerste lid, voorover het ziet op het tweede lid en het tweede lid, zijn niet van 
toepassing op een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het 
Besluit activiteiten leefomgeving.  
 
§ 22.3.3 Zwerfafval 

 
Artikel 22.53 Afval: zwerfvuil  
Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen wordt binnen een straal van 25 m rond 

de begrenzing van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, zo vaak als nodig 

etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere materialen verwijderd die van 

de activiteit afkomstig zijn. 

 

§ 22.3.4.2 Geluid door activiteiten, anders dan door windturbines en windparken en civiele 
buitenschietbanen, militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen  
 
Artikel 22.64 Geluid: waarden voor geluidgevoelige gebouwen: tankstation  
Met het oog op het voorkomen of het beperken van geluidhinder is, in afwijking van artikel 
22.63, het geluid door het bieden van gelegenheid voor het tanken aan motorvoertuigen van 
derden, op een geluidgevoelig gebouw, niet hoger dan de waarde bedoeld in tabel 22.3.4. 
 
Tabel 22.3.4 Waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw door het bieden van 
gelegenheid voor het tanken aan motorvoertuigen van derden. 
 
 07.00 – 21.00 uur 21.00 - 07.00 uur 
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau 
LAr,LT als gevolg van activiteiten  

50 dB(A)  40 dB(A)  

Maximaal geluidniveau LAmax als gevolg 
van activiteiten  

70 dB(A)  60 dB(A)  

 

2. De in het eerste lid opgenomen maximale geluidniveaus LAmax zijn niet van toepassing 

op laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 21.00 uur. 
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§ 22.3.15 Niet-industriële voedselbereiding  
 
Artikel 22.196 Toepassingsbereik  
1. Deze paragraaf is van toepassing op het bereiden van voedingsmiddelen met: a. 
keukenapparatuur; b. grootkeukenapparatuur; c. een of meer bakkerijovens die chargegewijs 
worden beladen; of d. een of meer bakkerijovens die continu worden beladen met een 
nominaal vermogen van ten hoogste 100 kW.  
2. Deze paragraaf is niet van toepassing als een activiteit als bedoeld in artikel 3.128 van het 
Besluit activiteiten leefomgeving de activiteit omvat, met uitzondering van het bereiden van 
voedingsmiddelen voor personen die werken op de locatie waar de activiteit wordt verricht.  
 
Artikel 22.197 Gegevens en bescheiden  
1. Ten minste vier weken voor het begin van een activiteit als bedoeld in artikel 22.196 
worden aan het college van burgemeester en wethouders gegevens en bescheiden verstrekt 
over:  

a. de aard en omvang van de activiteit en de aard en omvang van de daarbij behorende 
processen;  

b. de indeling van de locatie waarop de activiteit wordt verricht, waarbij het volgende wordt 
aangegeven:  
1°. de grenzen van het terrein;  
2°. de ligging en de indeling van de gebouwen;  
3°. het gebruik van de te onderscheiden ruimten;  
4°. de ligging van de bedrijfsriolering; en  
5°. de plaats van de lozingspunten;  

c. een situatieschets, met een schaal van ten minste 1:10.000 aangegeven waarop de 
activiteit is aangegeven en die is voorzien van een noordpijl; en d. de verwachte datum 
van het begin van de activiteit.  

2. Ten minste vier weken voor de activiteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt 
aan het college van burgemeester en wethouders.  
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op het bereiden van voedingsmiddelen 
voor personen die wonen of werken op de locatie waar de activiteit wordt verricht. 
 
Artikel 22.199 Geur  
1. Met het oog op het voorkomen of het beperken van geurhinder worden afgezogen 
dampen en gassen die naar de buitenlucht worden geëmitteerd: a. ten minste 2 m boven de 
hoogste daklijn van de binnen 25 m van de uitmonding gelegen bebouwing afgevoerd; of b. 
geleid door een ontgeuringsinstallatie. 
2. Dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen met grootkeukenapparatuur 
door frituren, bakken in olie of vet of grillen, anders dan met houtskool, worden afgezogen en 
geleid door een vetvangend filter.  
3. Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing: a.op het bereiden van voedingsmiddelen 
met keukenapparatuur; en b.  als het mogelijke effect van de geuremissie van de uittredende 
lucht van een afzuiginstallatie beperkt blijft tot een gezoneerd industrieterrein of een 
Activiteitenbesluit-bedrijventerrein met minder dan één geurgevoelig gebouw per hectare.  
4. Voor zover er geen verandering van de activiteit plaatsvindt die leidt tot een toename van 
de geurbelasting op een geurgevoelig gebouw, is het eerste lid niet van toepassing als voor 
1 januari 2008 voor die activiteit:  

a. een vergunning is verleend die voor die datum onherroepelijk is; of   
b. voorschriften golden op grond van een van de besluiten, genoemd in artikel 6.43 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer, zoals dat besluit luidde voor de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
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§ 22.3.26 Vergunningplichten, aanvraagvereisten en beoordelingsregels aanvraag 
omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten.  
 
Artikel 22.258 Toepassingsbereik  
Deze paragraaf is niet van toepassing op een milieubelastende activiteit die als 
vergunningplichtig is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving.  
 
Artikel 22.263 Omgevingsvergunning tanken met LPG  
1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning voertuigen of werktuigen te tanken met 

LPG.  
2. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning worden de volgende gegevens en 

bescheiden verstrekt:  
a. het aantal opslagtanks dat aanwezig is;  
b. de coördinaten van:  

1°. het vulpunt;  
2°. de bovengrondse vloeistofvoerende leiding;  
3°. de aansluitpunten van die leiding en pomp;  
4°. de bovengrondse opslagtank; en  
5°. de tankzuil;  

c. het brandaandachtsgebied en explosieaandachtsgebied, bedoeld in artikel 5.12 van 
het Besluit kwaliteit leefomgeving;  

d. de hoeveelheid LPG die ten hoogste wordt opgeslagen; en  
e. een inschatting van de doorzet van LPG in m3 per jaar. 

 


