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Uitgelicht
 

Koning Willem I Prijs en Plaquette   

Het is voor Nederlandse ondernemingen 
weer mogelijk zich in te schrijven voor de 
Koning Willem I Prijs en de Koning Willem 
I Plaquette voor Duurzaam Ondernemer-
schap. De tweejaarlijkse prijs is bedoeld om 
innovatief en duurzaam ondernemerschap te 
stimuleren en te belonen.

Nationaal Energiebespaarfonds in trek  
 

Vorige maand heeft het Nationaal Energie-
bespaarfonds de grens van € 100 miljoen aan 
uitstaande Energiebespaarleningen bereikt. 
En de groei zet stevig door. Steeds meer wo-
ningeigenaren en Verenigingen van Eigena-
ren (VvE’s) weten het fonds te vinden. 

Wettelijke aansprakelijkheid 
voor milieugevolgen  

Het rapport ‘Milieuaansprakelijkheid goed 
geregeld?’ is geactualiseerd. Dit is gebeurd in 
opdracht van het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu. De eindconclusie luidt dat in 
de periode 2010-2015 zowel het publiekrech-
telijke als privaatrechtelijke systeem van mi-
lieubescherming en -aansprakelijkheid verder 
zijn vervolledigd en in bepaalde opzichten 
verbeterd, tenminste voor zover het om de 
juridische structuur gaat.
 

 

Foto: Michiel Wijnberg
 
Stichting Schooldakrevolutie is in ver gevorderde ge-
sprekken met de private sector om financiering mogelijk 
te maken om alle geschikte Nederlandse schooldaken 
te voorzien van zonnepanelen. Uit onderzoek van de 
stichting blijkt dat een eenmalige investering van € 100 
miljoen nodig is om de ca. 6000 scholen in Nederland 
die nog geen zonnepanelen hebben te voorzien van hun 
eigen duurzame energiebron. Indien de overheid bereid 
is € 50 miljoen ter beschikking te stellen, is Rabobank 
bereid om, eventueel samen met andere banken, de 
overige € 50 miljoen te financieren. Met 50 zonnepane-
len per school zal dit naar verwachting 25 jaar lang een 
besparing van € 10 miljoen per jaar opleveren.

Oproep tot 
verduurzaming 
scholen
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LG Solar opent nieuwe productielijn 

LG Electronics is de afgelopen jaren uitgegroeid 
tot een van de leiders in de fotovoltaïsche indu-
strie. De zonnepanelenindustrie groeit en de vraag 
naar de geavanceerde modules van LG stijgt. Om 
te voldoen aan de groeiende vraag, start LG een 
productielijn in Gumi, Zuid-Korea. De uitbreiding 
van de productiecapaciteit is gepland voor eind 
2017, waarbij een vermogen van 1900 megawat-
tpiek (mWp) wordt gerealiseerd. De capaciteit 
wordt tegen 2020 nog eens uitgebreid naar 3600 
mWp. De hogere productiecapaciteit zorgt dat LG 
kan voldoen aan de wereldwijde vraag naar zon-
nepanelen.

Het topmodel LG NeoN R biedt een uitgebalanceer-
de combinatie van design en prestatie. Het model 
is voorzien van een voorzijde zonder elektroden, 
waardoor het licht maximaal benut wordt. Dit premi-
um model produceert een vermogensafgifte tot wel 
365 wattpiek (Wp) met een rendement tot 20,8%. 
Behalve het topmodel LG NeON, R is er ook veel 
vraag naar de andere panelen. De LG NeON 2 
voorziet de gebruiker van een vermogen tot 335 
Wp. Met een capaciteit van maximaal 6.000 Pas-
cal (Pa), respectievelijk 5.400 Pa aan de voor- en 
achterzijde, is het model moeiteloos bestand tegen 
stormachtig weer. Voor gebruikers die hogere ei-
sen stellen aan het design van de zonnepanelen, 
is de Black-neon 2 met een output tot 320 Wp en 
een volledig zwart design een goede oplossing. 
Persbericht LG Solar, 24-08-2017

Siemens bouwt eHighway in Duitsland

Siemens heeft van de Duitse deelstaat Hesse op-
dracht gekregen om een bovenleiding voor elek-
trisch vrachtvervoer te installeren voor een 10 ki-
lometer lange snelweg. De leiding zal voorzien in 
elektriciteit voor hybride trucks. Siemens heeft het 
concept voor zijn innovatieve ‘eHighway’ voor het 
eerst in 2012 gepresenteerd. Het systeem zal nu 
geïnstalleerd worden op de federale snelweg A5, 
tussen Frankfurt Airport en Darmstadt/Weiterstadt. 
Het hoofdelement van het systeem is een intelli-
gente pantograaf in de trucks, gecombineerd met 
een hybride aandrijfsysteem. Vrachtwagens die uit-

gerust zijn met het systeem functioneren plaatselijk 
emissievrij met elektriciteit van de bovenleiding en 
schakelen automatisch over op een hybride motor 
op wegen zonder bovenleidingen. Met de veldproef 
zal de eHighway voor het eerst getest worden op 
een publieke snelweg in Duitsland. Siemens is 
verantwoordelijk voor de planning, de construc-
tie en, optioneel, het onderhoud van het systeem.  
groenecourant.nl

Inschrijving prestigieuze Koning Willem I Prijs 
en Plaquette 

Het is voor Nederlandse ondernemingen weer mo-
gelijk zich in te schrijven voor de tweejaarlijkse Ko-
ning Willem I Prijs en de Koning Willem I Plaquette 
voor Duurzaam Ondernemerschap. Deze prijzen 
worden in mei 2018 wederom uitgereikt door Hare 
Majesteit Koningin Máxima en prof. dr. K.H.W. 
Knot, president van De Nederlandsche Bank N.V. 
en voorzitter van de Koning Willem I Stichting. De 
stichting wil met deze ondernemingsprijzen inno-
vatief en duurzaam ondernemerschap in Neder-
land stimuleren en belonen. De prijs wordt in twee 
categorieën uitgereikt: Grootbedrijf en MKB. 

Ondernemingen die de afgelopen jaren durf, 
daadkracht, duurzaamheid, doorzettingsvermo-
gen en goed ondernemerschap hebben getoond, 
komen in aanmerking. Organisaties met duur-
zaam management, een duurzaam product of 
dienst, duurzame internationale samenwerking 
of die duurzaam produceren worden uitgeno-
digd zich in te schrijven. De prijzen worden ge-
steund door het ministerie van Economische Za-
ken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 
Kijk voor meer informatie op: www.kw1prijs.nl.  
Persbericht Koning Willem I Stichting, 05-09-2017

Jonge ondernemers stellen manifest op 

Jonge ondernemers en politici hebben een manifest 
opgesteld voor een duurzamer Nederland. Dit was 
een vervolg op het manifest dat Jan Terlouw in fe-
bruari met politieke jongerenorganisaties opstelde. 
Op initiatief van MVO Nederland, De Groene Zaak, 
DJ100 en Social Enterprise NL werkten de jonge deel-
nemers vijf thema’s verder uit: klimaat en energie, 
circulaire economie, de Sustainable Development 
Goals van de VN, fair share en de menselijke maat.  
Persbericht MVO Nederland, 30-08-2017
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Energiebespaarleningen bereikt. En de groei zet 
stevig door. Steeds meer woningeigenaren en Ver-
enigingen van Eigenaren (VvE’s) weten het Natio-
naal Energiebespaarfonds te vinden. In de eerste 
acht maanden van dit jaar heeft het fonds al voor 
€ 52 miljoen aan Energiebespaarleningen verstrekt 
ten opzichte van € 24 miljoen over dezelfde periode 
in 2016. Dat is een groei van 116%. 

Met de Energiebespaarlening uit het Nationaal 
Energiebespaarfonds kunnen woningeigenaren 
energiebesparende maatregelen financieren. Af-
hankelijk van het energieverbruik kunnen de kosten 
van de Energiebespaarlening vaak volledig worden 
betaald uit de opbrengst van de energiebesparing. 
De lage, meestal aftrekbare, rente en de aantrekke-
lijke voorwaarden zoals boetevrij vervroegd aflos-
sen maken de Energiebespaarlening een slimme 
keuze. Ook de eerste financiering voor een nul op 
meter woning is verstrekt. 

Naast de Energiebespaarlening voor particulieren 
draagt ook de Energiebespaarlening voor VvE’s bij 
aan het succes van het Nationaal Energiebespaar-
fonds. Deze leningsvorm kwam medio 2015 be-
schikbaar. De VvE Energiebespaarlening biedt ook 
VvE’s een financieringsinstrument, waardoor zij ap-
partementen versneld kunnen verduurzamen. Er is 
inmiddels voor ruim € 15 miljoen aan VvE Energie-
bespaarleningen uitgezet en er zijn momenteel voor 
meer dan € 40 miljoen aanvragen in behandeling. 
Persbericht Nationaal Energiebespaarfonds, 06-09-
2017

Schiphol volledig over op duurzame energie

Schiphol schakelt vanaf 1 januari volledig over 
op Nederlandse windenergie. Hiervoor heeft de 
luchthaven een overeenkomst gesloten met En-
eco voor de komende vijftien jaar. Ook de andere 
luchthavens van de Schiphol groep, Rotterdam The 
Hague Airport, vliegveld Eindhoven en vliegveld 
Lelystad, gaan over op duurzame energie. Geza-
menlijk gebruiken deze luchthavens jaarlijks 200 
gigawattuur aan stroom. Dat is vergelijkbaar met 
het gebruik van 60.000 huishoudens. De stroom 
voor Schiphol gaat zoveel mogelijk geleverd wor-
den door nieuwe windparken. Schiphol-directeur 
Jos Nijhuis: “Wat belangrijk is in deze deal, is dat 
wij hiermee Eneco in staat stellen om echt nieu-
we windparken te bouwen waardoor de productie 
van duurzame energie in Nederland toeneemt.” 
nos.nl

Oproep tot verduurzaming scholen

Stichting Schooldakrevolutie is in ver gevorderde 
gesprekken met de private sector om financiering 
mogelijk te maken om alle geschikte Nederlandse 
schooldaken te voorzien van zonnepanelen. De 
stichting coördineert financiering en logistieke im-
plementatie van het project om scholen zo veel mo-
gelijk zorg uit handen te nemen en schaalvoordeel 
te realiseren. Uit onderzoek van de Schooldakrevo-
lutie blijkt dat een eenmalige investering van € 100 
miljoen nodig is om de ca. 6000 scholen in Neder-
land die nog geen zonnepanelen hebben te voor-
zien van hun eigen duurzame energiebron. Met 50 
zonnepanelen per school zal dit naar verwachting 
25 jaar lang een besparing van € 10 miljoen per jaar 
opleveren. Indien de overheid bereid is € 50 miljoen 
(€ 12,5 miljoen per kabinetsjaar) ter beschikking te 
stellen, is Rabobank bereid om, eventueel samen 
met andere banken, de overige € 50 miljoen te fi-
nancieren.

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter Rabobank en me-
deoprichter van Stichting Schooldakrevolutie: “Het 
investeren in zonnepanelen op scholen levert op 
alle fronten voordeel: het verduurzaamt hun ener-
gievoorziening, het vergoot het bewustzijn onder 
scholieren en de kostenbesparing kan ten goede 
komen aan beter onderwijs, de kerndoelstelling van 
scholen. Op deze manier dragen we samen bij aan 
de verduurzamingsagenda van Nederland.” Feike 
Siebesma, CEO Koninklijke DSM en vanuit NL2025 
eveneens medeoprichter van Stichting School-
dakrevolutie: “Deze samenwerking tussen scholen, 
overheid en bedrijven is een uitstekend voorbeeld 
van privaat-publieke-samenwerking. Scholen kun-
nen door hun opleidingsrol een geweldige impuls 
geven aan de bewustwording en educatie van de 
volgende generaties jonge Nederlanders rondom 
duurzaamheid.”

Een soortgelijke oplossing leidde al eerder tot de 
oprichting van het Nationaal Energiebespaarfonds, 
dat € 300 miljoen aan financiering, afkomstig van de 
overheid en Nederlandse banken, beschikbaar stelt 
voor de verduurzaming van woningen. Het model 
van het Energiebespaarfonds zal als voorbeeld die-
nen voor de verdere structurering van de financie-
ring. Het initiatief om scholen te voorzien van zon-
nepanelen sluit ook goed aan bij de Bouwagenda 
die op verzoek van het kabinet werd samengesteld 
in 2016 met als doel om de gehele bouwsector op 
alle fronten te verduurzamen. Bernard Wientjes, 

4 5

OVERHEID

Utrecht wil Klimaatinstituut huisvesten

Op 1 september 2017 dienen provincie Utrecht en 
gemeente Utrecht het bid in om het Global Centre 
of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) te 
huisvesten in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs, 
op slechts een half uur van Schiphol, naast Utrecht 
Centraal Station. Verder biedt de regio met de na-
bije ligging van de Universiteit Utrecht ook nog eens 
het ideale wetenschappelijke klimaat. Utrecht is 
door de Europese Commissie benoemd tot meest 
concurrerende regio van Europa, met een prettig 
vestigingsklimaat en een hoogopgeleide bevolking. 
Gedeputeerde Pim van den Berg: “Utrechtse op-
leidingsinstituten zijn van wereldklasse, zoals de 
Universiteit Utrecht die wereldwijd toonaangevend 
klimaatonderzoek doet en kennispartner is van ons 
eigen ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tel 
daarbij de kennisinstellingen in Utrecht en omlig-
gende gemeenten als Zeist en De Bilt bij op en dan 
heb je de ideale kruisbestuiving voor dit instituut.”  
Persbericht provincie Utrecht, 31-08-2017

Kamerbrief over werkwijzer MKBA’s op het  
gebied van milieu

Staatssecretaris Dijksma (IenM) heeft de werkwij-
zer voor maatschappelijke kosten-batenanalyses 
(MKBA) op het gebied van milieu naar de Tweede 
Kamer gestuurd. Daarbij geeft zij een uitleg over 
de MKBA’s. Dit is een instrument dat onder meer 
gebruikt wordt om afwegingen in het beleid te ma-
ken. Voor MKBA’s is in 2013 de Algemene Leidraad 
verschenen die ingaat op de manier waarop MK-
BA’s dienen te worden uitgevoerd. Door de brede 
toepasbaarheid van de Algemene Leidraad heeft 
het kabinet aangekondigd dat er werkwijzers zullen 
worden ontwikkeld om het instrument MKBA meer 
specifiek toe te snijden op verschillende beleidster-
reinen. Voorliggende werkwijzer bevat dan ook de 
uitwerking voor MKBA’s met belangrijke milieueffec-
ten en geeft daarmee een beschrijving hoe MKBA’s 
op het gebied van milieu opgesteld moeten worden.

Om milieueffecten in Nederland te waarderen moe-
ten prijzen worden gebruikt. Idealiter wordt per 
casus nagegaan wat de relevante prijzen zijn. Vaak 
stuit dit op praktische bezwaren. In dergelijke ge-

vallen is aan te bevelen om gebruik te maken van 
kengetallen, die in de regel representatief zijn voor 
de marginale prijs van een gemiddeld effect in Ne-
derland. Voor waardering van emissies en andere 
milieueffecten in Nederland kan gebruik worden 
gemaakt van de kengetallen die zijn opgenomen in 
het Handboek Milieuprijzen. Dat vergroot tevens de 
onderlinge vergelijkbaarheid van MKBA’s. Op ver-
zoek van de staatssecretaris is onlangs het Hand-
boek Milieuprijzen door onderzoekbureau CE Delft 
geactualiseerd en gepubliceerd op rijksoverheid.nl.

De werkwijzer milieu bevat een eerste aanzet hoe 
effecten op klimaat en energie dienen te worden ge-
waardeerd in MKBA’s. De WLO-scenario’s bevatten 
prijsontwikkelingen van CO2 voor scenario Hoog en 
scenario Laag. Voor MKBA´s voor klimaatmaatrege-
len wordt aanbevolen een gevoeligheidsanalyse uit 
te voeren met CO2-prijzen behorend bij de 2°C-gra-
dendoelstelling. Deze CO2-prijzen zijn volgens de 
in de WLO gemaakte modelberekeningen afdoende 
om het tweegradendoel te bereiken. Mogelijkerwijs 
wordt er op het gebied van energie in de toekomst 
nog een aanvullende werkwijzer ontwikkeld.

Aan CPB en PBL is gevraagd de werkwijzer te 
toetsen. De conclusie van deze toets is dat deze 
werkwijzer een goede leidraad vormt voor het op-
stellen van MKBA’s op het gebied van milieu en 
goed aansluit bij de algemene werkwijzer. De 
betreffende toets is als bijlage bij deze brief ge-
voegd. Wel geven PBL en CPB de gebruiker van 
de werkwijzer aandachtspunten mee bij elektri-
citeitsopwekking, over het gebruik van MKBA bij 
beleidsalternatieven met hetzelfde doelbereik en 
over het apart vermelden van kosten en baten 
voor niet-ingezetenen. Met inachtneming van ge-
noemde aandachtspunten waarborgt het volgen 
van deze werkwijzer de kwaliteit van het instrument 
MKBA, en zorgt ervoor dat een MKBA een volwaar-
dige rol kan spelen in het besluitvormingsproces. 
Nieuwsbrief Omgevingsweb, 05-09-2017

KLIMAAT EN ENERGIE

Nationaal Energiebespaarfonds in trek

Vorige maand heeft het Nationaal Energiebespaar-
fonds de grens van € 100 miljoen aan uitstaande 

1. Laat instrumenten voor grondbeleid beter aansluiten op de doelen van de Omgevingswet;
2. Voorzie faciliterend grondbeleid van instrumenten;
3. Koppel beroep op zelfrealisatie aan een realisatieplicht;
4. Zorg voor meer procedurele versnelling bij onteigening;
5. Schrap invoering stedelijke kavelruil;
6. Verruim en vereenvoudig mogelijkheden voor kostenverhaal;
7. Verbreed de business case; eling.
8. Instrumenteer regionale samenwerking en verevening.
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Energiebespaarleningen bereikt. En de groei zet 
stevig door. Steeds meer woningeigenaren en Ver-
enigingen van Eigenaren (VvE’s) weten het Natio-
naal Energiebespaarfonds te vinden. In de eerste 
acht maanden van dit jaar heeft het fonds al voor 
€ 52 miljoen aan Energiebespaarleningen verstrekt 
ten opzichte van € 24 miljoen over dezelfde periode 
in 2016. Dat is een groei van 116%. 

Met de Energiebespaarlening uit het Nationaal 
Energiebespaarfonds kunnen woningeigenaren 
energiebesparende maatregelen financieren. Af-
hankelijk van het energieverbruik kunnen de kosten 
van de Energiebespaarlening vaak volledig worden 
betaald uit de opbrengst van de energiebesparing. 
De lage, meestal aftrekbare, rente en de aantrekke-
lijke voorwaarden zoals boetevrij vervroegd aflos-
sen maken de Energiebespaarlening een slimme 
keuze. Ook de eerste financiering voor een nul op 
meter woning is verstrekt. 

Naast de Energiebespaarlening voor particulieren 
draagt ook de Energiebespaarlening voor VvE’s bij 
aan het succes van het Nationaal Energiebespaar-
fonds. Deze leningsvorm kwam medio 2015 be-
schikbaar. De VvE Energiebespaarlening biedt ook 
VvE’s een financieringsinstrument, waardoor zij ap-
partementen versneld kunnen verduurzamen. Er is 
inmiddels voor ruim € 15 miljoen aan VvE Energie-
bespaarleningen uitgezet en er zijn momenteel voor 
meer dan € 40 miljoen aanvragen in behandeling. 
Persbericht Nationaal Energiebespaarfonds, 06-09-
2017

Schiphol volledig over op duurzame energie

Schiphol schakelt vanaf 1 januari volledig over 
op Nederlandse windenergie. Hiervoor heeft de 
luchthaven een overeenkomst gesloten met En-
eco voor de komende vijftien jaar. Ook de andere 
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Lelystad, gaan over op duurzame energie. Geza-
menlijk gebruiken deze luchthavens jaarlijks 200 
gigawattuur aan stroom. Dat is vergelijkbaar met 
het gebruik van 60.000 huishoudens. De stroom 
voor Schiphol gaat zoveel mogelijk geleverd wor-
den door nieuwe windparken. Schiphol-directeur 
Jos Nijhuis: “Wat belangrijk is in deze deal, is dat 
wij hiermee Eneco in staat stellen om echt nieu-
we windparken te bouwen waardoor de productie 
van duurzame energie in Nederland toeneemt.” 
nos.nl
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komen aan beter onderwijs, de kerndoelstelling van 
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overheid en bedrijven is een uitstekend voorbeeld 
van privaat-publieke-samenwerking. Scholen kun-
nen door hun opleidingsrol een geweldige impuls 
geven aan de bewustwording en educatie van de 
volgende generaties jonge Nederlanders rondom 
duurzaamheid.”

Een soortgelijke oplossing leidde al eerder tot de 
oprichting van het Nationaal Energiebespaarfonds, 
dat € 300 miljoen aan financiering, afkomstig van de 
overheid en Nederlandse banken, beschikbaar stelt 
voor de verduurzaming van woningen. Het model 
van het Energiebespaarfonds zal als voorbeeld die-
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in 2016 met als doel om de gehele bouwsector op 
alle fronten te verduurzamen. Bernard Wientjes, 
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Voorzitter Taskforce Bouwagenda: “Dit initiatief sluit 
naadloos aan bij de ambitie van de Bouwagenda 
om de scholen in Nederland duurzamer, slimmer 
en gezonder te maken. Dit project is een mooi 
voorbeeld van een eerste stap naar een integrale 
aanpak. De Bouwagenda streeft naar gezonde en 
duurzame schoolgebouwen die de onderwijspresta-
ties maximaal ondersteunen. Onze taskforce steunt 
daarom de oproep aan het nieuwe kabinet om te 
gaan investeren in het verduurzamen van scholen.”

Naast een bijdrage aan de energietransitie zul-
len de zonnepanelen een kostenbesparing ople-
veren voor scholen die zij dan kunnen investeren 
in het vak Toekomst, waarbij leerlingen bewust 
worden gemaakt van het belang van een duurza-
me samenleving. Na 10 jaar zijn de scholen ei-
genaar van de zonnepanelen en kunnen ze nog 
een verdere 15 jaar profiteren van gratis stroom. 
Nieuwsbrief Portaal Duurzaam Financieel, 05-09-
2017

Geen aardgas maar waterstof in energiecentrale

Vanaf 2023 wil Gasunie één van de drie units van 
de Magnum-aardgascentrale in de Groningse Eem-
haven overschakelen op waterstof om tot een CO2-
vrije energiecentrale te komen. Om dit te bereiken, 
werkt het bedrijf samen met Vattenfalls/Nuon en het 
Noorse bedrijf Statoil. In dit project zorgt Statoil voor 
de productie en levering van waterstof. Hiervoor zet 
ze Noors aardgas om in waterstof en CO2. Deze 
CO2 slaat ze voor de Noorse kust ondergronds op. 
Gasunie onderzoekt hoe ze de waterstof kan trans-
porteren naar de Magnum-centrale, die van Vatten-
falls/Nuon is. “Om een CO2-neutrale energievoor-
ziening in 2050 te bereiken, moeten we stapsgewijs 
fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare 
vormen van energie”, vertelt Gerard van Pijkeren, di-
recteur Gasunie New Energy. “Die vervanging moet 
systematisch en in de goede volgorde plaatsvinden: 
het minst schone moet het eerst wijken. Wij zien 
hernieuwbare gassen als onmisbare component in 
het verduurzamen van de energievoorziening.” Vol-
gens Statoil-vicepresident New Energy Solutions 
Irene Rummelhoff bevindt haar bedrijf zich nog in 
een vroege fase. “Zoals alle pionierprojecten zijn 
er onzekerheden die we moeten aanpakken. Maar 
hiermee is de potentiële CO2-reductie significant.”

Met deze samenwerking komt de ‘superbatterij’ een 
stap dichterbij, meldt Nuon. Sinds maart 2016 onder-
zoekt de energieleverancier hoe haar gascentrale in 

de Eemshaven in de toekomst zonder CO2-uitstoot 
kan inzetten. Hiervoor werkt ze samen met TU Delft. 
Hierbij onderzoekt ze de mogelijkheid om de over-
schotten van zonne- en windenergie om te zetten 
in vloeibare ammoniak. Ammoniak geldt als brand-
stof waarmee de centrale zonder CO2-uitstoot gas 
kan leveren bij tekorten aan zonne- en windenergie. 
Nieuwsbrief Duurzaam Gebouwd, 01-09-2017

Nieuw EU-project ontwikkelt betaalbare oplos-
singen voor energieneutraal bouwen 

Het EU-project AZEB ontwikkelt een integrale me-
thodologie om kosteneffectief energieneutraal te 
bouwen. AZEB betekent affordable zero energy 
buildings, de nadruk ligt dus op betaalbaarheid. Be-
staande technische, procesmatige en beleidsmati-
ge oplossingen worden verzameld, doorontwikkeld 
en geïntegreerd. Ook worden trainingsprogramma’s 
ontwikkeld. In het project werken acht partners uit 
zes landen samen tot eind 2019. In Nederland is 
DNA in de Bouw erbij betrokken.

Hoewel elk nieuw gebouw vanaf eind 2020 bijna 
energienul moet zijn volgens de Europese wetge-
ving, is het huidige ontwikkelingstempo te laag. Een 
van de oorzaken is dat het als te duur wordt be-
schouwd. Het optimaliseren van processen om be-
staande en bewezen oplossingen volledig te integre-
ren wordt gezien als de grootste kans voor succesvol 
energieneutraal bouwen. AZEB streeft naar een 
aanzienlijke kostenbesparing van nieuwe NZEB’s 
door integrale procesoptimalisatie in alle bouwfasen.

De belangrijkste stappen van het AZEB-project 
zijn het evalueren van de beschikbare ervarin-
gen en oplossingen om een gemeenschappelijke 
NZEB-methodologie te ontwikkelen en deze toe 
te passen op demonstratieprojecten. Trainings-
programma’s worden ontwikkeld om verschillen-
de doelgroepen in de bouw- en installatiesector 
zich de kennis eigen te laten maken. De resulta-
ten worden verspreid via bestaande en nieuwe 
online en offline platforms. Het project duurt 30 
maanden, tot eind 2019. Kijk op www.azeb.eu 
voor meer informatie over dit ambitieuze project. 
Persbericht DNA in de Bouw, 05-09-2017

Veel animo voor aanschaf zonnepanelen

Netbeheerder Stedin meldt dat er bij het bedrijf in 
de eerste helft van 2017 een recordaantal zonne-
panelen aangemeld zijn. Het gaat om 1.000 nieuwe 
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pv-systemen per maand die aangemeld worden. 
Zoals bekend melden lang niet alle particulieren die 
zonnepanelen aanschaffen hun zonnepanelensy-
stemen aan bij de netbeheerder waarmee het exact 
opgestelde pv-vermogen in Nederland ongewis is. 
Afgaand op wat wel is aangemeld zegt Stedin dat in 
de eerste helft van 2017 is het vermogen van daken 
met zonnepanelen in de Randstad met 25 procent 
gegroeid in vergelijking met dezelfde periode vorig 
jaar. Per maand komen er dus 1.000 nieuwe ge-
registreerde zonnedaken bij. Nog nooit groeide het 
aantal zonnepanelen volgens Stedin zo hard. Stedin 
telt nu 295 megawattpiek pv-vermogen dat geregi-
streerd is. De ranglijst van gemeenten met het mees-
te geregistreerde vermogen zonne-energie wordt 
aangevoerd door Utrecht. Andere jaren was dat Den 
Haag die nu de tweede plek deelt met Amersfoort.  
SolarMagazine Zonneflits, 30-08-2017

Woningcorporaties aan zet voor  
energiebesparing

Woningcorporaties zullen een inhaalslag maken 
om in 2021 gemiddeld energielabel B op sectorni-
veau te bereiken en zullen er ook voor zorgen dat 
al hun woningen in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat is 
afgesproken in de Woonagenda 2017-2021 met 
de titel ‘Aan de slag in buurten, wijken, dorpen en 
steden’. Daarmee geeft de corporatiesector aan 
dat hij zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor 
het realiseren van de energiebesparing die voor de 
sector is afgesproken in het Energieakkoord. De 
komende periode moet duidelijk worden of het de 
corporatiesector lukt om met een gelijkwaardig al-
ternatief te komen voor een wettelijke verplichting 
om de afgesproken energiebesparing te realiseren.  
www.nul20.nl

Nederland sneller van exporteur naar importeur 
van gas 

Afhankelijk van beslissingen door het komende 
kabinet over de aardgaswinning kan ons land de 
komende periode veel sneller dan gedacht veran-
deren van exporteur in netto-importeur van aard-
gas. In een van de scenario’s is dat al in 2021 het 
geval, waar voorspellingen van anderen uitgaan 
van 2030-2035. Dat blijkt uit onderzoek door TNO. 
Het is aan de Nederlandse overheid deze overgang 
vorm te geven en te bepalen wie de regie voert over 
de binnenlandse energievoorziening. Gezien deze 
jongste inschatting van TNO kan dat wel eens snel-
ler nodig zijn dan vaak gedacht. Experts van TNO 

hebben vier scenario’s uitgewerkt op basis van de 
toekomstige productie in Groningen, het aanbod uit 
de kleine velden en de te verwachten afname van 
de vraag naar aardgas. Daarbij is eigen onderzoek 
en dat van partijen als ECN en Gasunie Transport 
Services betrokken.

Hoewel TNO in de analyse benadrukt dat de 
aannames voor vraag en aanbod omgeven zijn 
door een hoge mate van onzekerheid, is de voor-
spelling dat Nederland over vier of zes jaar al 
netto-importeur van aardgas kan zijn. Andere 
scenario’s komen uit op acht of twaalf jaar. Deze 
bevindingen contrasteren met de vooruitzichten 
zoals geschetst in de Nationale Energieverken-
ning 2016 van ECN, PBL, CBS en RVO, die uitgaat 
van importafhankelijkheid tussen 2030 en 2035. 
Persbericht TNO, 30-08-2017

Verdubbeling aantal duurzame energieprojecten

Aan een recordaantal van 4.530 projecten is in 
het voorjaar 2017 ondersteuning vanuit de Stimu-
leringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toege-
zegd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de 
vorige ronde afgelopen najaar (2.197) en een ver-
viervoudiging ten opzichte van de voorjaarsronde 
2016 (986). Voor het eerst zijn projecten met op-
gewekte elektriciteit uit zonnepanelen qua verstrekt 
budget (2,8 miljard euro) koploper. Het Ministerie 
van Economische Zaken ondersteunt duurzaam 
opgewekte energie uit zon, wind, water, geothermie 
en biomassa in Nederland via deze SDE+ ronde 
met maximaal 5,8 miljard euro.

“Technologieën om elektriciteit uit zonlicht op te 
wekken, hebben een steeds lagere kostprijs”, aldus 
Minister Kamp. “Het is goed om te zien dat mede 
als gevolg daarvan de bijdrage van zonnestroom 
aan de Nederlandse energieproductie duidelijk is 
toegenomen en nu zelfs het grootste aandeel heeft 
binnen deze ronde van de Stimuleringsregeling 
Duurzame Energie. Met bovendien een recordaan-
tal projecten dragen bedrijven en instellingen fors 
bij aan het behalen van de doelstellingen uit het 
Energieakkoord.”

De toegewezen projecten in deze voorjaarronde dra-
gen, bij volledige realisatie, met een productie van 
21,4 petajoule (PJ) per jaar bij aan de Nederlandse 
energievoorziening. Dit komt overeen met een bij-
drage van 1,1 %-punt aan het aandeel hernieuwba-
re energie. Nederland heeft in het Energieakkoord 
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Voorzitter Taskforce Bouwagenda: “Dit initiatief sluit 
naadloos aan bij de ambitie van de Bouwagenda 
om de scholen in Nederland duurzamer, slimmer 
en gezonder te maken. Dit project is een mooi 
voorbeeld van een eerste stap naar een integrale 
aanpak. De Bouwagenda streeft naar gezonde en 
duurzame schoolgebouwen die de onderwijspresta-
ties maximaal ondersteunen. Onze taskforce steunt 
daarom de oproep aan het nieuwe kabinet om te 
gaan investeren in het verduurzamen van scholen.”

Naast een bijdrage aan de energietransitie zul-
len de zonnepanelen een kostenbesparing ople-
veren voor scholen die zij dan kunnen investeren 
in het vak Toekomst, waarbij leerlingen bewust 
worden gemaakt van het belang van een duurza-
me samenleving. Na 10 jaar zijn de scholen ei-
genaar van de zonnepanelen en kunnen ze nog 
een verdere 15 jaar profiteren van gratis stroom. 
Nieuwsbrief Portaal Duurzaam Financieel, 05-09-
2017

Geen aardgas maar waterstof in energiecentrale

Vanaf 2023 wil Gasunie één van de drie units van 
de Magnum-aardgascentrale in de Groningse Eem-
haven overschakelen op waterstof om tot een CO2-
vrije energiecentrale te komen. Om dit te bereiken, 
werkt het bedrijf samen met Vattenfalls/Nuon en het 
Noorse bedrijf Statoil. In dit project zorgt Statoil voor 
de productie en levering van waterstof. Hiervoor zet 
ze Noors aardgas om in waterstof en CO2. Deze 
CO2 slaat ze voor de Noorse kust ondergronds op. 
Gasunie onderzoekt hoe ze de waterstof kan trans-
porteren naar de Magnum-centrale, die van Vatten-
falls/Nuon is. “Om een CO2-neutrale energievoor-
ziening in 2050 te bereiken, moeten we stapsgewijs 
fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare 
vormen van energie”, vertelt Gerard van Pijkeren, di-
recteur Gasunie New Energy. “Die vervanging moet 
systematisch en in de goede volgorde plaatsvinden: 
het minst schone moet het eerst wijken. Wij zien 
hernieuwbare gassen als onmisbare component in 
het verduurzamen van de energievoorziening.” Vol-
gens Statoil-vicepresident New Energy Solutions 
Irene Rummelhoff bevindt haar bedrijf zich nog in 
een vroege fase. “Zoals alle pionierprojecten zijn 
er onzekerheden die we moeten aanpakken. Maar 
hiermee is de potentiële CO2-reductie significant.”

Met deze samenwerking komt de ‘superbatterij’ een 
stap dichterbij, meldt Nuon. Sinds maart 2016 onder-
zoekt de energieleverancier hoe haar gascentrale in 

de Eemshaven in de toekomst zonder CO2-uitstoot 
kan inzetten. Hiervoor werkt ze samen met TU Delft. 
Hierbij onderzoekt ze de mogelijkheid om de over-
schotten van zonne- en windenergie om te zetten 
in vloeibare ammoniak. Ammoniak geldt als brand-
stof waarmee de centrale zonder CO2-uitstoot gas 
kan leveren bij tekorten aan zonne- en windenergie. 
Nieuwsbrief Duurzaam Gebouwd, 01-09-2017

Nieuw EU-project ontwikkelt betaalbare oplos-
singen voor energieneutraal bouwen 

Het EU-project AZEB ontwikkelt een integrale me-
thodologie om kosteneffectief energieneutraal te 
bouwen. AZEB betekent affordable zero energy 
buildings, de nadruk ligt dus op betaalbaarheid. Be-
staande technische, procesmatige en beleidsmati-
ge oplossingen worden verzameld, doorontwikkeld 
en geïntegreerd. Ook worden trainingsprogramma’s 
ontwikkeld. In het project werken acht partners uit 
zes landen samen tot eind 2019. In Nederland is 
DNA in de Bouw erbij betrokken.

Hoewel elk nieuw gebouw vanaf eind 2020 bijna 
energienul moet zijn volgens de Europese wetge-
ving, is het huidige ontwikkelingstempo te laag. Een 
van de oorzaken is dat het als te duur wordt be-
schouwd. Het optimaliseren van processen om be-
staande en bewezen oplossingen volledig te integre-
ren wordt gezien als de grootste kans voor succesvol 
energieneutraal bouwen. AZEB streeft naar een 
aanzienlijke kostenbesparing van nieuwe NZEB’s 
door integrale procesoptimalisatie in alle bouwfasen.

De belangrijkste stappen van het AZEB-project 
zijn het evalueren van de beschikbare ervarin-
gen en oplossingen om een gemeenschappelijke 
NZEB-methodologie te ontwikkelen en deze toe 
te passen op demonstratieprojecten. Trainings-
programma’s worden ontwikkeld om verschillen-
de doelgroepen in de bouw- en installatiesector 
zich de kennis eigen te laten maken. De resulta-
ten worden verspreid via bestaande en nieuwe 
online en offline platforms. Het project duurt 30 
maanden, tot eind 2019. Kijk op www.azeb.eu 
voor meer informatie over dit ambitieuze project. 
Persbericht DNA in de Bouw, 05-09-2017

Veel animo voor aanschaf zonnepanelen

Netbeheerder Stedin meldt dat er bij het bedrijf in 
de eerste helft van 2017 een recordaantal zonne-
panelen aangemeld zijn. Het gaat om 1.000 nieuwe 
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pv-systemen per maand die aangemeld worden. 
Zoals bekend melden lang niet alle particulieren die 
zonnepanelen aanschaffen hun zonnepanelensy-
stemen aan bij de netbeheerder waarmee het exact 
opgestelde pv-vermogen in Nederland ongewis is. 
Afgaand op wat wel is aangemeld zegt Stedin dat in 
de eerste helft van 2017 is het vermogen van daken 
met zonnepanelen in de Randstad met 25 procent 
gegroeid in vergelijking met dezelfde periode vorig 
jaar. Per maand komen er dus 1.000 nieuwe ge-
registreerde zonnedaken bij. Nog nooit groeide het 
aantal zonnepanelen volgens Stedin zo hard. Stedin 
telt nu 295 megawattpiek pv-vermogen dat geregi-
streerd is. De ranglijst van gemeenten met het mees-
te geregistreerde vermogen zonne-energie wordt 
aangevoerd door Utrecht. Andere jaren was dat Den 
Haag die nu de tweede plek deelt met Amersfoort.  
SolarMagazine Zonneflits, 30-08-2017

Woningcorporaties aan zet voor  
energiebesparing

Woningcorporaties zullen een inhaalslag maken 
om in 2021 gemiddeld energielabel B op sectorni-
veau te bereiken en zullen er ook voor zorgen dat 
al hun woningen in 2050 CO2-neutraal zijn. Dat is 
afgesproken in de Woonagenda 2017-2021 met 
de titel ‘Aan de slag in buurten, wijken, dorpen en 
steden’. Daarmee geeft de corporatiesector aan 
dat hij zelf verantwoordelijkheid wil nemen voor 
het realiseren van de energiebesparing die voor de 
sector is afgesproken in het Energieakkoord. De 
komende periode moet duidelijk worden of het de 
corporatiesector lukt om met een gelijkwaardig al-
ternatief te komen voor een wettelijke verplichting 
om de afgesproken energiebesparing te realiseren.  
www.nul20.nl

Nederland sneller van exporteur naar importeur 
van gas 

Afhankelijk van beslissingen door het komende 
kabinet over de aardgaswinning kan ons land de 
komende periode veel sneller dan gedacht veran-
deren van exporteur in netto-importeur van aard-
gas. In een van de scenario’s is dat al in 2021 het 
geval, waar voorspellingen van anderen uitgaan 
van 2030-2035. Dat blijkt uit onderzoek door TNO. 
Het is aan de Nederlandse overheid deze overgang 
vorm te geven en te bepalen wie de regie voert over 
de binnenlandse energievoorziening. Gezien deze 
jongste inschatting van TNO kan dat wel eens snel-
ler nodig zijn dan vaak gedacht. Experts van TNO 

hebben vier scenario’s uitgewerkt op basis van de 
toekomstige productie in Groningen, het aanbod uit 
de kleine velden en de te verwachten afname van 
de vraag naar aardgas. Daarbij is eigen onderzoek 
en dat van partijen als ECN en Gasunie Transport 
Services betrokken.

Hoewel TNO in de analyse benadrukt dat de 
aannames voor vraag en aanbod omgeven zijn 
door een hoge mate van onzekerheid, is de voor-
spelling dat Nederland over vier of zes jaar al 
netto-importeur van aardgas kan zijn. Andere 
scenario’s komen uit op acht of twaalf jaar. Deze 
bevindingen contrasteren met de vooruitzichten 
zoals geschetst in de Nationale Energieverken-
ning 2016 van ECN, PBL, CBS en RVO, die uitgaat 
van importafhankelijkheid tussen 2030 en 2035. 
Persbericht TNO, 30-08-2017

Verdubbeling aantal duurzame energieprojecten

Aan een recordaantal van 4.530 projecten is in 
het voorjaar 2017 ondersteuning vanuit de Stimu-
leringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toege-
zegd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de 
vorige ronde afgelopen najaar (2.197) en een ver-
viervoudiging ten opzichte van de voorjaarsronde 
2016 (986). Voor het eerst zijn projecten met op-
gewekte elektriciteit uit zonnepanelen qua verstrekt 
budget (2,8 miljard euro) koploper. Het Ministerie 
van Economische Zaken ondersteunt duurzaam 
opgewekte energie uit zon, wind, water, geothermie 
en biomassa in Nederland via deze SDE+ ronde 
met maximaal 5,8 miljard euro.

“Technologieën om elektriciteit uit zonlicht op te 
wekken, hebben een steeds lagere kostprijs”, aldus 
Minister Kamp. “Het is goed om te zien dat mede 
als gevolg daarvan de bijdrage van zonnestroom 
aan de Nederlandse energieproductie duidelijk is 
toegenomen en nu zelfs het grootste aandeel heeft 
binnen deze ronde van de Stimuleringsregeling 
Duurzame Energie. Met bovendien een recordaan-
tal projecten dragen bedrijven en instellingen fors 
bij aan het behalen van de doelstellingen uit het 
Energieakkoord.”

De toegewezen projecten in deze voorjaarronde dra-
gen, bij volledige realisatie, met een productie van 
21,4 petajoule (PJ) per jaar bij aan de Nederlandse 
energievoorziening. Dit komt overeen met een bij-
drage van 1,1 %-punt aan het aandeel hernieuwba-
re energie. Nederland heeft in het Energieakkoord 
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een aandeel van veertien procent hernieuwbare 
energie als doel in 2020 en zestien procent in 2023 
afgesproken. Voor deze ronde van de SDE+ was 
voor bijna 7,1 miljard euro aan projecten ingediend. 
Alle SDE+ projecten uit de voorjaarsronde zijn te 
bekijken op een interactieve kaart: http://arcg.is/2x-
7TTCa

In totaal is er met de SDE+ rondes, inclusief wind 
op zee vanaf 2008 tot en met de voorjaarsronde 
2017 in totaal aan circa 29.500 projecten subsidie 
toegekend. Bijna een kwart van deze projecten is 
inmiddels gerealiseerd. 62% van de projecten is 
in de ontwikkelings- of bouwfase. Bij 14% van de 
projecten waarvoor een subsidiebeschikking is af-
gegeven, is geconcludeerd dat realisatie niet mo-
gelijk bleek. Deze beschikkingen zijn vervolgens 
ingetrokken. Sommige van deze projecten hebben 
in latere rondes opnieuw een subsidiebeschikking 
aangevraagd en gekregen.

Ook in het najaar kunnen bedrijven en (non-pro-
fit) instellingen die hernieuwbare energie 
gaan produceren, weer gebruik maken van de 
SDE+ regeling. Inschrijving voor de najaars-
ronde van de SDE+ is geopend van 3 okto-
ber tot 26 oktober 2017. Er is voor de projecten 
een budget van zes miljard euro beschikbaar. 
Persbericht Ministerie van EZ, 04-09-2017

Klimaatlat veehouderij in ontwikkeling

SMK werkt momenteel aan een Klimaatlat voor de 
Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Deze toe-
voeging moet ervoor zorgen dat bij de (ver)bouw 
van een stal ook rekening wordt gehouden met 
broeikasgasemissies. SMK liet literatuuronderzoek 
uitvoeren naar mogelijke maatregelen die in stallen 
genomen kunnen worden. In het traject ligt een fo-
cus op methaan en lachgas. Het grootste deel van 
de methaanemissie is te relateren aan het vee, 
maar de mest vormt ook een bron. De vraag is hoe 
deze laatste emissiebron kan worden aangepakt. 
Voorwaarden zijn in ieder geval dat de maatregelen 
‘robuust’ en ‘bovenwettelijk’ moeten zijn; dat te ver-
wachten reductiepercentages bekend moeten zijn, 
en dat duidelijk moet zijn hoe de maatregelen uitge-
voerd moeten worden.

Uit het literatuuronderzoek bleek dat vooral maat-
regelen die het vormingsproces van broeikas-
gassen verstoren, of die onder gecontroleerde 
omstandigheden laten plaatsvinden, het meest 

perspectiefvol zijn. Door bijvoorbeeld zuurstof aan 
mest toe te voegen of mest te koelen kan het om-
zettingsproces naar methaan worden verstoord, 
waardoor er minder emissie plaatsvindt. De uit-
komsten van het onderzoek zijn besproken in een 
begeleidingscommissie waarin onderzoek, beleid, 
overheid, belangenorganisatie en NGO zijn verte-
genwoordigd. Een concept Klimaatlat is inmiddels 
vastgesteld door een College van Deskundigen. 
SMK Nieuws,18-08-2017

Naar klimaatbestendige normen infrastructuur 

NEN gaat in kaart brengen welke gegevens ontwik-
kelaars van normen voor gebouwen en infrastruc-
turen voor energie en transport nodig hebben over 
het klimaat in de toekomst. 

Het uiteindelijke doel is dat de constructies bestand 
zullen zijn tegen de effecten van een veranderd kli-
maat, zoals extreme droogte, neerslag en storm. 
Omdat energietransportleidingen, rioolwaterstel-
sels, wegen etc. vaak worden aangelegd voor vijftig 
tot honderd jaar is het zaak bij het ontwerp rekening 
te houden met de veranderende omstandigheden.

Onderzoekscentrum Copernicus Climate Chan-
ge Services (C3S), opgericht door de Europese 
Commissie met als doel om betrouwbare voor-
spellingen te doen van toekomstig klimaat in Eu-
ropa, zal die informatie naar verwachting vanaf 
2019 beschikbaar hebben voor heel Europa. C3S 
hecht er grote waarde aan dat ontwerpers van in-
frastructuren die voorspellingen kunnen gebruiken. 
Daartoe is nu aan NEN gevraagd om bij de ontwer-
pers van normen voor infrastructuren na te vragen 
welke typen gegevens zij precies nodig hebben. 
NEN Milieumail, 23-07-2017

DUURZAME ONTWIKKELING

Voorstel voor norm over duurzaamheids- 
keurmerken

Duurzaamheidskeurmerken hebben een grote vlucht 
genomen. Hierdoor is bij consumenten verwarring 
ontstaan over de betekenis en waarde van deze keur-
merken. Binnen ISO is daarom een voorstel gedaan 
voor een norm voor duurzaamheidskeurmerken. 
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Belanghebbenden kunnen hun mening geven over 
het voorstel. Er is een online vragenlijst ontwikkeld 
waar belanghebbenden een reactie kunnen achter-
laten. De deadline voor reacties is 1 oktober 2017. 
Meer informatie kunt u opvragen via mm@nen.nl. 
Persbericht NEN, 03-08-2017

Nieuwe betondakpan 30% lichter en net zo sterk

 Een betonnen dakpan weegt gemiddeld 42 kg 
per m2. Monier is er in geslaagd een zeer sterke 
en lichte betonnen dakpan te ontwikkelen met een 
gewicht van minder dan 30 kg per m2: de Aerlox. 
De dakpan is zo’n 30% lichter en heeft dezelfde 
sterkte en duurzaamheid als de gemiddelde bet-
ondakpan. Deze lichtgewicht maakt het werk voor 
de dakdekker makkelijker en sneller, bespaart op 
de dakconstructie en betekent minder transport. 
De milieuvriendelijke Aerlox is voor het dak een 
grote sprong voorwaarts in betontechnologie. De 
nieuwe dakpan is voor het eerst in de stad Gro-
ningen toegepast waar BAM Wonen in opdracht 
van woningcorporatie Nijestee 56 eengezinswo-
ningen energiezuinig renoveerde. Extra reden 
om hiervoor te kiezen is het gegeven dat minder 
gewicht op het bovenste deel van de woning een 
groter traagheidsmoment bij een aardbeving bete-
kent. Kijk voor meer informatie op www.monier.nl. 
Persbericht Monier, 05-09-2017

Websites moeten weggooien apparaten en  
lampen voorkomen

Hergebruik of recycling? Nieuwe informatieve 
websites geven het antwoord. Wecycle heeft twee 
websites gelanceerd die consumenten informeren 
over wat ze kunnen doen met gebruikte elektrische 
apparaten of energiezuinige lampen. Deze hebben 
namelijk altijd nog een waarde. Repareren, ver-
kopen, weggeven of inleveren voor recycling zijn 
daar voorbeelden van. De sites watismijnappa-
raatwaard.nl en watismijnlampwaard.nl. helpen om 
goede keuzes te maken en moeten voorkomen dat 
consumenten gebruikte apparaten en lampen weg-
gooien. De twee nieuwe sites informeren over wat 
je kunt doen met een elektrisch apparaat of ener-
giezuinige lamp na gebruik om weggooien te voor-
komen, bijvoorbeeld over de voor- en nadelen van 
(zelf) repareren, het verschil tussen marktwaarde 
en recyclewaarde of over hoe je economie en milieu 
kunt helpen door afgedankte apparaten en lampen 
in te leveren voor recycling. Centraal staat dat een 
gebruikt apparaat of lamp altijd waarde heeft. De 

websites laten ook zien wat er gebeurt met elektri-
sche apparaten en energiezuinige lampen die wor-
den ingeleverd voor recycling, waar je deze kunt 
inleveren en hoe je ze schoon en veilig inlevert. 
Persbericht WeCycle, 31-08-2017

EUROPA

Nieuwe criteria voor ‘groen’ aanbesteden  
van meubilair

De Europese Commissie heeft nieuwe criteria ge-
publiceerd voor het ‘groen’ aanbesteden van meu-
bilair. Deze vervangen de bestaande criteria voor 
het aanbesteden van meubilair uit 2008. Een groot 
verschil met de criteria uit 2018 is dat de Commissie 
nu onderscheid heeft gemaakt tussen drie onder-
delen van de inkoop van meubilair: (i) renovatie-
diensten voor bestaand meubilair, (ii) aankoop van 
nieuw meubilair en (iii) diensten voor opgebruikt 
(end-of-life) meubilair. Het doel van deze verschil-
lende criteria is het verlengen van de levensduur 
van meubilair. Er wordt ingezet op het versterken 
van circulair economische aspecten van aanbeste-
den. Overigens zijn aanbestedende diensten niet 
verplicht deze criteria toe te passen, ze kunnen hier 
zelf voor kiezen.

De door de Commissie geformuleerde criteria heb-
ben de potentie om de impact van meubilair op het 
milieu te verkleinen en kosten te besparen. Daar-
naast verwacht de Commissie dat de criteria aspec-
ten van circulaire economie aanmoedigen. De crite-
ria kunnen onder andere leiden tot bewustwording 
bij inkopers van de mogelijkheid van renovatiedien-
sten voor meubilair, het stimuleren van innovatie 
bij meubelbedrijven en het ontwikkelen van vaar-
digheden om meubilair te herstellen en renoveren. 
Europese Ster, 28-08-2017

Nederlander derde gft-land in EU

Nederland staat op de derde plaats als het gaat 
om het aantal kilo gft-afval dat per persoon wordt 
gecomposteerd of vergist. Alleen Denemarken en 
Oostenrijk doen het beter. In 2015 ging het om ruim 
140 kilo per persoon. Ter vergelijking is dat in Oos-
tenrijk maar liefst 178 kilo, maar in de landen onder 
aan de ladder niets (Malta) en 2 kilo (Kroatië). Dit 
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een aandeel van veertien procent hernieuwbare 
energie als doel in 2020 en zestien procent in 2023 
afgesproken. Voor deze ronde van de SDE+ was 
voor bijna 7,1 miljard euro aan projecten ingediend. 
Alle SDE+ projecten uit de voorjaarsronde zijn te 
bekijken op een interactieve kaart: http://arcg.is/2x-
7TTCa

In totaal is er met de SDE+ rondes, inclusief wind 
op zee vanaf 2008 tot en met de voorjaarsronde 
2017 in totaal aan circa 29.500 projecten subsidie 
toegekend. Bijna een kwart van deze projecten is 
inmiddels gerealiseerd. 62% van de projecten is 
in de ontwikkelings- of bouwfase. Bij 14% van de 
projecten waarvoor een subsidiebeschikking is af-
gegeven, is geconcludeerd dat realisatie niet mo-
gelijk bleek. Deze beschikkingen zijn vervolgens 
ingetrokken. Sommige van deze projecten hebben 
in latere rondes opnieuw een subsidiebeschikking 
aangevraagd en gekregen.

Ook in het najaar kunnen bedrijven en (non-pro-
fit) instellingen die hernieuwbare energie 
gaan produceren, weer gebruik maken van de 
SDE+ regeling. Inschrijving voor de najaars-
ronde van de SDE+ is geopend van 3 okto-
ber tot 26 oktober 2017. Er is voor de projecten 
een budget van zes miljard euro beschikbaar. 
Persbericht Ministerie van EZ, 04-09-2017

Klimaatlat veehouderij in ontwikkeling

SMK werkt momenteel aan een Klimaatlat voor de 
Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Deze toe-
voeging moet ervoor zorgen dat bij de (ver)bouw 
van een stal ook rekening wordt gehouden met 
broeikasgasemissies. SMK liet literatuuronderzoek 
uitvoeren naar mogelijke maatregelen die in stallen 
genomen kunnen worden. In het traject ligt een fo-
cus op methaan en lachgas. Het grootste deel van 
de methaanemissie is te relateren aan het vee, 
maar de mest vormt ook een bron. De vraag is hoe 
deze laatste emissiebron kan worden aangepakt. 
Voorwaarden zijn in ieder geval dat de maatregelen 
‘robuust’ en ‘bovenwettelijk’ moeten zijn; dat te ver-
wachten reductiepercentages bekend moeten zijn, 
en dat duidelijk moet zijn hoe de maatregelen uitge-
voerd moeten worden.

Uit het literatuuronderzoek bleek dat vooral maat-
regelen die het vormingsproces van broeikas-
gassen verstoren, of die onder gecontroleerde 
omstandigheden laten plaatsvinden, het meest 

perspectiefvol zijn. Door bijvoorbeeld zuurstof aan 
mest toe te voegen of mest te koelen kan het om-
zettingsproces naar methaan worden verstoord, 
waardoor er minder emissie plaatsvindt. De uit-
komsten van het onderzoek zijn besproken in een 
begeleidingscommissie waarin onderzoek, beleid, 
overheid, belangenorganisatie en NGO zijn verte-
genwoordigd. Een concept Klimaatlat is inmiddels 
vastgesteld door een College van Deskundigen. 
SMK Nieuws,18-08-2017

Naar klimaatbestendige normen infrastructuur 

NEN gaat in kaart brengen welke gegevens ontwik-
kelaars van normen voor gebouwen en infrastruc-
turen voor energie en transport nodig hebben over 
het klimaat in de toekomst. 

Het uiteindelijke doel is dat de constructies bestand 
zullen zijn tegen de effecten van een veranderd kli-
maat, zoals extreme droogte, neerslag en storm. 
Omdat energietransportleidingen, rioolwaterstel-
sels, wegen etc. vaak worden aangelegd voor vijftig 
tot honderd jaar is het zaak bij het ontwerp rekening 
te houden met de veranderende omstandigheden.

Onderzoekscentrum Copernicus Climate Chan-
ge Services (C3S), opgericht door de Europese 
Commissie met als doel om betrouwbare voor-
spellingen te doen van toekomstig klimaat in Eu-
ropa, zal die informatie naar verwachting vanaf 
2019 beschikbaar hebben voor heel Europa. C3S 
hecht er grote waarde aan dat ontwerpers van in-
frastructuren die voorspellingen kunnen gebruiken. 
Daartoe is nu aan NEN gevraagd om bij de ontwer-
pers van normen voor infrastructuren na te vragen 
welke typen gegevens zij precies nodig hebben. 
NEN Milieumail, 23-07-2017

DUURZAME ONTWIKKELING

Voorstel voor norm over duurzaamheids- 
keurmerken

Duurzaamheidskeurmerken hebben een grote vlucht 
genomen. Hierdoor is bij consumenten verwarring 
ontstaan over de betekenis en waarde van deze keur-
merken. Binnen ISO is daarom een voorstel gedaan 
voor een norm voor duurzaamheidskeurmerken. 
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Belanghebbenden kunnen hun mening geven over 
het voorstel. Er is een online vragenlijst ontwikkeld 
waar belanghebbenden een reactie kunnen achter-
laten. De deadline voor reacties is 1 oktober 2017. 
Meer informatie kunt u opvragen via mm@nen.nl. 
Persbericht NEN, 03-08-2017

Nieuwe betondakpan 30% lichter en net zo sterk

 Een betonnen dakpan weegt gemiddeld 42 kg 
per m2. Monier is er in geslaagd een zeer sterke 
en lichte betonnen dakpan te ontwikkelen met een 
gewicht van minder dan 30 kg per m2: de Aerlox. 
De dakpan is zo’n 30% lichter en heeft dezelfde 
sterkte en duurzaamheid als de gemiddelde bet-
ondakpan. Deze lichtgewicht maakt het werk voor 
de dakdekker makkelijker en sneller, bespaart op 
de dakconstructie en betekent minder transport. 
De milieuvriendelijke Aerlox is voor het dak een 
grote sprong voorwaarts in betontechnologie. De 
nieuwe dakpan is voor het eerst in de stad Gro-
ningen toegepast waar BAM Wonen in opdracht 
van woningcorporatie Nijestee 56 eengezinswo-
ningen energiezuinig renoveerde. Extra reden 
om hiervoor te kiezen is het gegeven dat minder 
gewicht op het bovenste deel van de woning een 
groter traagheidsmoment bij een aardbeving bete-
kent. Kijk voor meer informatie op www.monier.nl. 
Persbericht Monier, 05-09-2017

Websites moeten weggooien apparaten en  
lampen voorkomen

Hergebruik of recycling? Nieuwe informatieve 
websites geven het antwoord. Wecycle heeft twee 
websites gelanceerd die consumenten informeren 
over wat ze kunnen doen met gebruikte elektrische 
apparaten of energiezuinige lampen. Deze hebben 
namelijk altijd nog een waarde. Repareren, ver-
kopen, weggeven of inleveren voor recycling zijn 
daar voorbeelden van. De sites watismijnappa-
raatwaard.nl en watismijnlampwaard.nl. helpen om 
goede keuzes te maken en moeten voorkomen dat 
consumenten gebruikte apparaten en lampen weg-
gooien. De twee nieuwe sites informeren over wat 
je kunt doen met een elektrisch apparaat of ener-
giezuinige lamp na gebruik om weggooien te voor-
komen, bijvoorbeeld over de voor- en nadelen van 
(zelf) repareren, het verschil tussen marktwaarde 
en recyclewaarde of over hoe je economie en milieu 
kunt helpen door afgedankte apparaten en lampen 
in te leveren voor recycling. Centraal staat dat een 
gebruikt apparaat of lamp altijd waarde heeft. De 

websites laten ook zien wat er gebeurt met elektri-
sche apparaten en energiezuinige lampen die wor-
den ingeleverd voor recycling, waar je deze kunt 
inleveren en hoe je ze schoon en veilig inlevert. 
Persbericht WeCycle, 31-08-2017

EUROPA

Nieuwe criteria voor ‘groen’ aanbesteden  
van meubilair

De Europese Commissie heeft nieuwe criteria ge-
publiceerd voor het ‘groen’ aanbesteden van meu-
bilair. Deze vervangen de bestaande criteria voor 
het aanbesteden van meubilair uit 2008. Een groot 
verschil met de criteria uit 2018 is dat de Commissie 
nu onderscheid heeft gemaakt tussen drie onder-
delen van de inkoop van meubilair: (i) renovatie-
diensten voor bestaand meubilair, (ii) aankoop van 
nieuw meubilair en (iii) diensten voor opgebruikt 
(end-of-life) meubilair. Het doel van deze verschil-
lende criteria is het verlengen van de levensduur 
van meubilair. Er wordt ingezet op het versterken 
van circulair economische aspecten van aanbeste-
den. Overigens zijn aanbestedende diensten niet 
verplicht deze criteria toe te passen, ze kunnen hier 
zelf voor kiezen.

De door de Commissie geformuleerde criteria heb-
ben de potentie om de impact van meubilair op het 
milieu te verkleinen en kosten te besparen. Daar-
naast verwacht de Commissie dat de criteria aspec-
ten van circulaire economie aanmoedigen. De crite-
ria kunnen onder andere leiden tot bewustwording 
bij inkopers van de mogelijkheid van renovatiedien-
sten voor meubilair, het stimuleren van innovatie 
bij meubelbedrijven en het ontwikkelen van vaar-
digheden om meubilair te herstellen en renoveren. 
Europese Ster, 28-08-2017

Nederlander derde gft-land in EU

Nederland staat op de derde plaats als het gaat 
om het aantal kilo gft-afval dat per persoon wordt 
gecomposteerd of vergist. Alleen Denemarken en 
Oostenrijk doen het beter. In 2015 ging het om ruim 
140 kilo per persoon. Ter vergelijking is dat in Oos-
tenrijk maar liefst 178 kilo, maar in de landen onder 
aan de ladder niets (Malta) en 2 kilo (Kroatië). Dit 
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blijkt uit de officiële EU-statistieken van Eurostat, 
ook gepubliceerd in ECN News van de European 
Compost Network waar de BVOR ook bij is aange-
sloten. Uit de cijfers blijkt dat in Europa slechts veer-
tig procent van het gft-afval wordt gecomposteerd 
of vergist, ook al is er de laatste vijf jaren wel een 
duidelijke stijging. ECN pleit voor EU-brede doe-
len en verplichte gescheiden inzameling om deze 
cijfers te verbeteren. Oostenrijk, Denemarken en 
Oostenrijk worden als positief voorbeeld genoemd. 
BVOR-Nieuwsbrief, 04-09-2017

INTERNATIONAAL

Afhankelijkheid energie-industrie van  
kritische grondstoffen uit China onderzocht

Er is studie gedaan naar risico’s voor de Euro-
pese hernieuwbare energie-industrie, gelet op 
de Chinese aanlevering van daarvoor kritische 
grondstoffen (Publicatie: Rabe et al in, Energy 
Policy,101:692-699). China heeft de grip op de 
grondstoffen gaandeweg vergroot, wijzend op mi-
lieuproblemen en gezondheidsproblemen bij de 
winning, maar ook om een eigen binnenlandse le-
vering zeker te stellen. Uit de analyse blijkt dat de 
EU het minst afhankelijk is van Chinees tellurium 
(20% afkomstig uit China), gevolgd door indium 
(58%), gallium (69%), neodymium (90%) en dy-
sprosium (99%). Solarbedrijven gebruiken de eer-
ste drie en lopen daardoor het minste risico. Ook is 
de verwachting dat de vraag hier omstreeks 2020 
zal verminderen door de opkomst van alternatieve 
panelen. Daarentegen is de Europese windener-
gie-sector afhankelijk van de voortdurende toevoer 
van neodymium en dysprosium dat juist vooral uit 
China komt. Met name de offshore windsector is 
kwetsbaar. Op de wat langere termijn is de ontwik-
keling van alternatieve technologieën die minder 
afhankelijk zijn van kritische grondstoffen, in het bij-
zonder voor de windenergie, een absolute vereiste. 
Science for Environment Policy, Issue 494, aug. 2017 

Mammoetivoor rukt op

Voor wie zich het lot van olifantenpopulaties aantrekt 
was er reden tot een feestje toen China vorig jaar 
een verbod op de verkoop van commercieel ivoor 
aankondigde. Inmiddels baart het gebruik van een 

vervangend materiaal sommigen zorgen. Veel Chi-
nese ambachtslieden die met ivoor werken hebben 
zich nu namelijk gestort op het ivoor van mammoe-
ten. Die slagtanden, afkomstig van dieren die meer 
dan 3.600 jaar geleden van de aarde verdwenen, 
zijn steeds makkelijker te oogsten nu de permafrost 
in het noordpoolgebied van Rusland meer en meer 
verdwijnt. De import van dit mammoetivoor neemt 
grote vormen aan. In de eerste zes maanden van 
dit jaar kwam meer dan 27 ton in Heilongjiang bin-
nen, de Chinese provincie die grenst aan het Verre 
Oosten van Rusland. In dezelfde periode vorig jaar 
was het minder dan 4 ton. Nog meer van het ivoor 
gaat naar Hong Kong, waar nu gemiddeld 34 ton 
per jaar aankomt, naar schatting drie keer meer dan 
in 2003. Het verzamelen van de slagtanden op de 
toendra is toegestaan in Rusland - met een vergun-
ning - maar mag niet met grof materieel gebeuren. 
Controle daarop is echter gebrekkig, zodat toch vaak 
natuur wordt verwoest. Bovendien wordt het nieuwe 
ivoor weliswaar gepromoot als een ethisch alter-
natief voor olifantenivoor, maar werkt het volgens 
sommige natuurbeschermers als brandstof voor de 
vraag naar ivoor in het algemeen. Bovendien kan 
de stroom mammoetivoor kan ook een dekmantel 
leveren voor een verdere handel in olifantenivoor. 
Arctic Now, augustus 2017

ONDERZOEK

Onderzoek bodem-koolstofcredits Nederland

Voor het bereiken van het ‘tweegradendoel’ uit het 
Klimaatakkoord zijn energiebesparing en duurzame 
energie alleen onvoldoende. Het is óók noodzake-
lijk om netto CO2 uit de atmosfeer te onttrekken. 
Mogelijk zou dat kunnen met een systeem van 
bodem-koolfstofcredits. De BVOR onderzoekt de 
haalbaarheid hiervan. 

Bodems vormen een grote buffer van koolstof en 
hebben de potentie nog veel meer koolstof te binden. 
Dat kan door het toevoegen van stabiele organische 
stof (humus) aan de bodem, bijvoorbeeld in de vorm 
van compost. Deze organische stof bestaat voor ruim 
vijftig procent uit koolstof, die eerder door planten 
als CO2 is opgenomen uit de atmosfeer. De bodem 
wordt daarmee een ‘koolstofsink’. Bijkomend voor-
deel is dat de bodemvruchtbaarheid verbeterd: meer 
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stabiele organische stof leidt onder meer tot een 
hoger waterbergend vermogen, verbeterde weer-
baarheid tegen ziekten en een stabielere opbrengst.

Wet- en regelgeving stimuleren het verhogen van 
het organische stofgehalte in bodems – en daarmee 
koolstofopslag – nauwelijks. Met name de meststof-
fenregelgeving maakt het voor de boer onvoldoende 
interessant om in dergelijke maatregelen te investe-
ren. Een alternatieve stimulans kan komen van bo-
dem-koolstofcredits. Dat werkt als volgt: boeren die 
aantoonbaar het gehalte humus in de bodem ver-
hogen, kunnen de koolstof die ze daarmee opslaan 
als koolstofcredits (CO2-credits) te koop aanbieden. 
Partijen die hun CO2-voetafdruk willen verlagen, 
kopen deze credits. De opbrengst van de credits 
maakt het voor de boer mogelijk om te investeren in 
de verhoging van het humusgehalte van zijn bodem.

In Oostenrijk is al ruim tien jaar een dergelijk sys-
teem van bodem-koolstofcredits operationeel. Ge-
start als een lokaal initiatief doen hier inmiddels 
boeren uit heel Oostenrijk aan mee. Supermarkt-
keten Hofer AG (Aldi) is de grootste koper van de 
credits. De BVOR onderzoekt de haalbaarheid van 
een vergelijkbaar systeem in Nederland. Om dat 
te onderzoeken wil de branchevereniging samen 
met andere partijen in eerste instantie enkele pi-
lots uitvoeren. Hieruit moet blijken welke financiële 
prikkels voor agrariërs nodig zijn voor méér organi-
sche stofopbouw in bodems, en wat de interesse 
en betalingsbereidheid is voor bodem-koolstofcre-
dits onder potentiële kopers. Daarnaast wordt ge-
werkt aan het valideren van methoden om langja-
rige vastlegging van koolstof vast te stellen en te 
borgen. Verder woord een methodiek ontwikkeld 
om gerealiseerde koolstofvastlegging te vertalen 
in verhandelbare koolstofcredits. Ook is er oog 
voor het opzetten van een organisatie ten behoe-
ven van het management van het creditsysteem. 
BVOR-Nieuwsbrief, 04-09-2017

Model voorspelt opbrengst volgende generatie 
zonnecellen 

Onderzoekers van instituut AMOLF hebben van-
uit een model voorspeld hoe de volgende genera-
tie zonnecellen daadwerkelijk gaat presteren. Die 
nieuwe typen cellen zullen waarschijnlijk voor een 
deel perovskiet gebruiken, acht jaar geleden opge-
komen als een veelbelovend materiaal omdat het 
een ander deel van het zonnespectrum absorbeert 
dan silicium. Een combinatie van beide materia-

len in ‘tandemcellen’ zou daarom meer elektriciteit 
moeten kunnen genereren. Standaard worden zon-
necellen getest onder omstandigheden die lijken op 
een zonnige dag op het noordelijk halfrond, met een 
gemiddelde temperatuur van 25oC. 

In hun artikel beschrijven de onderzoekers de ver-
wachte opbrengst van drie veelvoorkomende perovs-
kiet- en siliciumcombinaties onder meer realistische 
omstandigheden zoals bij temperaturen, stralings-
sterktes en zonnespectra die in Utrecht worden 
gemeten. In Nederland, met zijn vele regenachtige 
en bewolkte dagen, blijken de beste tandemcellen 
nauwelijks efficiënter dan de huidige conventionele 
siliciumcellen. Dat valt wel te verbeteren, zeggen de 
onderzoekers, maar niet zonder een aanzienlijke 
gezamenlijke en gerichte onderzoeksinspanning. 
Solar Magazine-Zonneflits, 30-08-2017 

GMO-gewassen leveren geen grotere  
oogsten op

Het is een bekende mantra van de voedselindu-
strie: om de groeiende wereldbevolking te kunnen 
blijven voeden hebben we genetisch gemanipuleer-
de gewassen nodig. Maar de stelling is niet waar, 
laat recent onderzoek van de Britse wetenschap-
per William Moseley zien. GMO-gewassen gaan de 
honger in de wereld niet oplossen, zegt Moseley. 
Daar draagt hij een aantal redenen voor aan. Op de 
eerste plaats zijn GMO-gewassen ontworpen om 
onder stabiele en ideale omstandigheden te pres-
teren. Maar klimaatverandering maakt het weer 
steeds instabieler, waar vooral de kleinere boeren 
die heel lokaal produceren de meeste last van heb-
ben. Bovendien zijn GMO zaden duur en niet winst-
gevend voor kleine boeren. Verrder verbouwen 
kleine boeren in tropische gebieden van oudsher 
vooral voedsel voor de lokale markt en voor eigen 
consumptie. Daarvoor verbouwen ze verschillen-
de gewassen en dragen ze bij aan een breed en 
gelijkmatig aanbod. GMO-gewassen daarentegen 
worden vooral in monocultuur verbouwd. De kleine 
boeren worden zo onderdeel van een wispelturig 
economisch systeem en afhankelijk van een enkel 
gewas als inkomstenbron. Ze produceren ook geen 
voedsel meer voor eigen gebruik. Als de oogst mis-
lukt zijn ze verloren.

Maar ook voor de belangrijke claim van de industrie, 
dat GMO gewassen aanzienlijk hogere oogsten 
zouden opleveren, heeft Moseley geen ondersteu-
nend bewijs gevonden. Daarvoor onderzocht hij de 
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blijkt uit de officiële EU-statistieken van Eurostat, 
ook gepubliceerd in ECN News van de European 
Compost Network waar de BVOR ook bij is aange-
sloten. Uit de cijfers blijkt dat in Europa slechts veer-
tig procent van het gft-afval wordt gecomposteerd 
of vergist, ook al is er de laatste vijf jaren wel een 
duidelijke stijging. ECN pleit voor EU-brede doe-
len en verplichte gescheiden inzameling om deze 
cijfers te verbeteren. Oostenrijk, Denemarken en 
Oostenrijk worden als positief voorbeeld genoemd. 
BVOR-Nieuwsbrief, 04-09-2017

INTERNATIONAAL

Afhankelijkheid energie-industrie van  
kritische grondstoffen uit China onderzocht

Er is studie gedaan naar risico’s voor de Euro-
pese hernieuwbare energie-industrie, gelet op 
de Chinese aanlevering van daarvoor kritische 
grondstoffen (Publicatie: Rabe et al in, Energy 
Policy,101:692-699). China heeft de grip op de 
grondstoffen gaandeweg vergroot, wijzend op mi-
lieuproblemen en gezondheidsproblemen bij de 
winning, maar ook om een eigen binnenlandse le-
vering zeker te stellen. Uit de analyse blijkt dat de 
EU het minst afhankelijk is van Chinees tellurium 
(20% afkomstig uit China), gevolgd door indium 
(58%), gallium (69%), neodymium (90%) en dy-
sprosium (99%). Solarbedrijven gebruiken de eer-
ste drie en lopen daardoor het minste risico. Ook is 
de verwachting dat de vraag hier omstreeks 2020 
zal verminderen door de opkomst van alternatieve 
panelen. Daarentegen is de Europese windener-
gie-sector afhankelijk van de voortdurende toevoer 
van neodymium en dysprosium dat juist vooral uit 
China komt. Met name de offshore windsector is 
kwetsbaar. Op de wat langere termijn is de ontwik-
keling van alternatieve technologieën die minder 
afhankelijk zijn van kritische grondstoffen, in het bij-
zonder voor de windenergie, een absolute vereiste. 
Science for Environment Policy, Issue 494, aug. 2017 

Mammoetivoor rukt op

Voor wie zich het lot van olifantenpopulaties aantrekt 
was er reden tot een feestje toen China vorig jaar 
een verbod op de verkoop van commercieel ivoor 
aankondigde. Inmiddels baart het gebruik van een 

vervangend materiaal sommigen zorgen. Veel Chi-
nese ambachtslieden die met ivoor werken hebben 
zich nu namelijk gestort op het ivoor van mammoe-
ten. Die slagtanden, afkomstig van dieren die meer 
dan 3.600 jaar geleden van de aarde verdwenen, 
zijn steeds makkelijker te oogsten nu de permafrost 
in het noordpoolgebied van Rusland meer en meer 
verdwijnt. De import van dit mammoetivoor neemt 
grote vormen aan. In de eerste zes maanden van 
dit jaar kwam meer dan 27 ton in Heilongjiang bin-
nen, de Chinese provincie die grenst aan het Verre 
Oosten van Rusland. In dezelfde periode vorig jaar 
was het minder dan 4 ton. Nog meer van het ivoor 
gaat naar Hong Kong, waar nu gemiddeld 34 ton 
per jaar aankomt, naar schatting drie keer meer dan 
in 2003. Het verzamelen van de slagtanden op de 
toendra is toegestaan in Rusland - met een vergun-
ning - maar mag niet met grof materieel gebeuren. 
Controle daarop is echter gebrekkig, zodat toch vaak 
natuur wordt verwoest. Bovendien wordt het nieuwe 
ivoor weliswaar gepromoot als een ethisch alter-
natief voor olifantenivoor, maar werkt het volgens 
sommige natuurbeschermers als brandstof voor de 
vraag naar ivoor in het algemeen. Bovendien kan 
de stroom mammoetivoor kan ook een dekmantel 
leveren voor een verdere handel in olifantenivoor. 
Arctic Now, augustus 2017

ONDERZOEK

Onderzoek bodem-koolstofcredits Nederland

Voor het bereiken van het ‘tweegradendoel’ uit het 
Klimaatakkoord zijn energiebesparing en duurzame 
energie alleen onvoldoende. Het is óók noodzake-
lijk om netto CO2 uit de atmosfeer te onttrekken. 
Mogelijk zou dat kunnen met een systeem van 
bodem-koolfstofcredits. De BVOR onderzoekt de 
haalbaarheid hiervan. 

Bodems vormen een grote buffer van koolstof en 
hebben de potentie nog veel meer koolstof te binden. 
Dat kan door het toevoegen van stabiele organische 
stof (humus) aan de bodem, bijvoorbeeld in de vorm 
van compost. Deze organische stof bestaat voor ruim 
vijftig procent uit koolstof, die eerder door planten 
als CO2 is opgenomen uit de atmosfeer. De bodem 
wordt daarmee een ‘koolstofsink’. Bijkomend voor-
deel is dat de bodemvruchtbaarheid verbeterd: meer 
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stabiele organische stof leidt onder meer tot een 
hoger waterbergend vermogen, verbeterde weer-
baarheid tegen ziekten en een stabielere opbrengst.

Wet- en regelgeving stimuleren het verhogen van 
het organische stofgehalte in bodems – en daarmee 
koolstofopslag – nauwelijks. Met name de meststof-
fenregelgeving maakt het voor de boer onvoldoende 
interessant om in dergelijke maatregelen te investe-
ren. Een alternatieve stimulans kan komen van bo-
dem-koolstofcredits. Dat werkt als volgt: boeren die 
aantoonbaar het gehalte humus in de bodem ver-
hogen, kunnen de koolstof die ze daarmee opslaan 
als koolstofcredits (CO2-credits) te koop aanbieden. 
Partijen die hun CO2-voetafdruk willen verlagen, 
kopen deze credits. De opbrengst van de credits 
maakt het voor de boer mogelijk om te investeren in 
de verhoging van het humusgehalte van zijn bodem.

In Oostenrijk is al ruim tien jaar een dergelijk sys-
teem van bodem-koolstofcredits operationeel. Ge-
start als een lokaal initiatief doen hier inmiddels 
boeren uit heel Oostenrijk aan mee. Supermarkt-
keten Hofer AG (Aldi) is de grootste koper van de 
credits. De BVOR onderzoekt de haalbaarheid van 
een vergelijkbaar systeem in Nederland. Om dat 
te onderzoeken wil de branchevereniging samen 
met andere partijen in eerste instantie enkele pi-
lots uitvoeren. Hieruit moet blijken welke financiële 
prikkels voor agrariërs nodig zijn voor méér organi-
sche stofopbouw in bodems, en wat de interesse 
en betalingsbereidheid is voor bodem-koolstofcre-
dits onder potentiële kopers. Daarnaast wordt ge-
werkt aan het valideren van methoden om langja-
rige vastlegging van koolstof vast te stellen en te 
borgen. Verder woord een methodiek ontwikkeld 
om gerealiseerde koolstofvastlegging te vertalen 
in verhandelbare koolstofcredits. Ook is er oog 
voor het opzetten van een organisatie ten behoe-
ven van het management van het creditsysteem. 
BVOR-Nieuwsbrief, 04-09-2017

Model voorspelt opbrengst volgende generatie 
zonnecellen 

Onderzoekers van instituut AMOLF hebben van-
uit een model voorspeld hoe de volgende genera-
tie zonnecellen daadwerkelijk gaat presteren. Die 
nieuwe typen cellen zullen waarschijnlijk voor een 
deel perovskiet gebruiken, acht jaar geleden opge-
komen als een veelbelovend materiaal omdat het 
een ander deel van het zonnespectrum absorbeert 
dan silicium. Een combinatie van beide materia-

len in ‘tandemcellen’ zou daarom meer elektriciteit 
moeten kunnen genereren. Standaard worden zon-
necellen getest onder omstandigheden die lijken op 
een zonnige dag op het noordelijk halfrond, met een 
gemiddelde temperatuur van 25oC. 

In hun artikel beschrijven de onderzoekers de ver-
wachte opbrengst van drie veelvoorkomende perovs-
kiet- en siliciumcombinaties onder meer realistische 
omstandigheden zoals bij temperaturen, stralings-
sterktes en zonnespectra die in Utrecht worden 
gemeten. In Nederland, met zijn vele regenachtige 
en bewolkte dagen, blijken de beste tandemcellen 
nauwelijks efficiënter dan de huidige conventionele 
siliciumcellen. Dat valt wel te verbeteren, zeggen de 
onderzoekers, maar niet zonder een aanzienlijke 
gezamenlijke en gerichte onderzoeksinspanning. 
Solar Magazine-Zonneflits, 30-08-2017 

GMO-gewassen leveren geen grotere  
oogsten op

Het is een bekende mantra van de voedselindu-
strie: om de groeiende wereldbevolking te kunnen 
blijven voeden hebben we genetisch gemanipuleer-
de gewassen nodig. Maar de stelling is niet waar, 
laat recent onderzoek van de Britse wetenschap-
per William Moseley zien. GMO-gewassen gaan de 
honger in de wereld niet oplossen, zegt Moseley. 
Daar draagt hij een aantal redenen voor aan. Op de 
eerste plaats zijn GMO-gewassen ontworpen om 
onder stabiele en ideale omstandigheden te pres-
teren. Maar klimaatverandering maakt het weer 
steeds instabieler, waar vooral de kleinere boeren 
die heel lokaal produceren de meeste last van heb-
ben. Bovendien zijn GMO zaden duur en niet winst-
gevend voor kleine boeren. Verrder verbouwen 
kleine boeren in tropische gebieden van oudsher 
vooral voedsel voor de lokale markt en voor eigen 
consumptie. Daarvoor verbouwen ze verschillen-
de gewassen en dragen ze bij aan een breed en 
gelijkmatig aanbod. GMO-gewassen daarentegen 
worden vooral in monocultuur verbouwd. De kleine 
boeren worden zo onderdeel van een wispelturig 
economisch systeem en afhankelijk van een enkel 
gewas als inkomstenbron. Ze produceren ook geen 
voedsel meer voor eigen gebruik. Als de oogst mis-
lukt zijn ze verloren.

Maar ook voor de belangrijke claim van de industrie, 
dat GMO gewassen aanzienlijk hogere oogsten 
zouden opleveren, heeft Moseley geen ondersteu-
nend bewijs gevonden. Daarvoor onderzocht hij de 
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oogsten van GMO maïs, katoen en soja in de VS. 
Als ze al een hogere opbrengst genereren, dan is 
dat de financiële winst voor de industrie.

Wie het probleem van honger in de wereld wil 
oplossen kijkt liever naar ecologische landbouw, 
stelt Moseley. Door te werken met lokale zaden 
en gevarieerde gewassen blijft vooral ook de bo-
dem gezond en die zorgt voor goede oogsten. En 
door ook voor eigen consumptie te produceren 
kunnen de boeren met een lager inkomen toch 
in hun levensonderhoud voorzien, zonder grote 
economische risico’s te hoeven nemen. In onder-
zoek naar ecologische landbouw wordt echter 
nauwelijks geld gestoken. Dat gaat naar de gro-
te GMO-projecten die vooral bedoeld zijn om de 
geldhonger van de industrie te stillen, zo lijkt het. 
www.duurzaamnieuws.nl

Green Deals dragen bij aan doelstellingen  
biodiversiteit

De Nederlandse overheid stimuleert innovatie voor 
groene groei door Green Deals af te sluiten met 
maatschappelijke partners zoals bedrijven, NGO’s 
en kennisinstellingen. Wageningen Environmental 
Research is samen met het Planbureau voor de 
Leefomgeving nagegaan wat de bijdrage aan be-
leidsdoelen is van de Green Deals Biodiversiteit. 
Het gaat hierbij om de doelen uit de Rijksnatuur-
visie 2014 en de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Ka-
pitaal. De nadruk lag daarbij vooral op de effecten 
op natuur en biodiversiteit en minder op de effecten 
op ecosysteemdiensten voor samenleving of eco-
nomie. Doordat de ecologische effecten van Green 
Deals nauwelijks worden gemonitord en zich vaak 
pas na jaren manifesteren, zijn alleen potentiële ef-
fecten geanalyseerd.

Alle Green Deals Biodiversiteit sluiten aan op één of 
meer doelen van de Rijksnatuurvisie 2014. Behoud 
of ontwikkeling van natuur en biodiversiteit zijn voor 
twee derde van de deals bovendien een hoofddoel 
en voor de overige een nevendoel. Ongeveer de 
helft van de Green Deals richt zich daarbij actief op 
natuurontwikkeling en/of –beheer, al is dat niet altijd 
in samenwerking met gespecialiseerde ecologische 
kennisinstellingen. De Green Deals sluiten minder 
sterk aan op de doelen van de Uitvoeringsagenda 
Natuurlijk Kapitaal. Dat komt onder meer doordat de 
Uitvoeringsagenda een deels internationale focus 
heeft, terwijl de meeste Green Deal partijen zich op 
Nederland richten.

De huidige monitoring door de Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland is gericht op de voortgang 
in het Green-Dealproces. Hieruit blijkt dat ongeveer 
de helft van de Green Deals naast het zogenaamde 
kwartier maken door de samenwerkende partijen, 
ook tot pilotprojecten komt. Een kwart van de Green 
Deals is zelfs actief bezig om de innovatie op te 
schalen. Het onderzoek laat zien dat het potentiële 
effect op natuur en biodiversiteit bij zeker de helft 
van de deals beloftevol is. Ze zijn bovendien actief 
binnen verschillende aandachtsvelden van natuur, 
zoals het Natuurnetwerk Nederland, het agrarisch 
gebied, het stedelijk gebied en ecologische ver-
bindingen daartussen. Daarmee kunnen de Green 
Deals bijdragen aan het hoofddoel van de Rijksna-
tuurvisie, namelijk het realiseren van een ‘veelzijdi-
ge natuur met een stevige basis’. Ze leveren dan 
een bijdrage aan meer hectares groen, maar niet 
per se aan een meer (bio)diverse natuur. Om dat 
laatste ook te realiseren is de aanwezigheid van 
kennispartners die specifieke kennis inbrengen over 
effectief beheer cruciaal. De effectiviteit van Green 
Deals kan nog verder worden vergroot wanneer de 
overheid gerichter stuurt op aansluiting bij bepaal-
de (internationale) beleidsdoelen voor biodiversiteit 
en op de samenstelling van de Green-Dealpartijen. 
Persbericht Wageningen UR, 24-08-2017

Verband tussen pesticidengebruik en  
geboorteafwijkingen

Zwangere vrouwen die dichtbij grond wonen waar 
pesticiden worden gespoten, zouden meer kans 
hebben op baby’s met geboorteproblemen. Dat 
blijkt uit een grootschalig onderzoek gepubliceerd in 
het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De onder-
zoekers bekeken gegevens van ongeveer een half 
miljoen geboren kinderen tussen de jaren 1997 en 
2011. De baby’s werden geboren in de San Joaquin 
Vallei in Californië, een gebied van ongeveer 500 
bij 100 kilometer, waar intensieve landbouw plaats-
vindt. De gegevens van de geboren kinderen werden 
gecombineerd met informatie over de pesticiden. 
Hieruit leek inderdaad een verband op te merken 
tussen de hoeveelheid gebruikte pesticiden en het 
aantal geboorteproblemen (waaronder een onderge-
wicht bij de geboorte en een vroegtijdige geboorte).

De 5 procent van de zwangere vrouwen die het 
meest in aanraking kwam met pesticiden – zij wer-
den gedurende hun zwangerschap blootgesteld 
aan 4.200 kilo binnen een straal van 1,6 vierkan-
te kilometer - kregen het vaakst een geboortepro-
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bleem. In totaal hadden 5,8 procent van alle kin-
deren een geboorteafwijking. Bij baby’s geboren 
in gebieden waar veel gifstoffen in de landbouw 
werden gebruikt, was dit aantal 6,4 procent. Moe-
ders uit deze gebieden hebben daarom 9 procent 
meer kans op een kind met een geboorteafwijking. 
Ook waren deze kinderen gemiddeld 13 gram lich-
ter dan baby’s geboren in een gebied waar minder 
pesticiden werden gespoten. De onderzoekers 
adviseren daarom ook om te achterhalen in welke 
gebieden veel pesticiden worden gebruikt. Het is 
dan zaak om veelvuldig gebruik van de gifstof te 
voorkomen in gebieden waar veel mensen wonen. 
NU.nl, 30-08-2017

RECHTSPRAAK

Bestemmingsplan t.b.v. pannenkoeken- 
restaurant en menselijk stemgeluid

De raad van de gemeente Westerveld heeft het 
bestemmingsplan “Reparatieplan buitengebied 
Westerveld” vastgesteld. De Afdeling stelt vast dat 
hoewel, behoudens de situatie waarin sprake is van 
een binnenterrein, stemgeluid bij de toepassing van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer buiten beschou-
wing wordt gelaten, het stemgeluid vanwege de 
activiteiten van de Bospub is onderzocht en door 
de raad vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke 
ordening is beoordeeld. Nu de grenswaarden uit 
het Activiteitenbesluit niet worden overschreden bij 
normaal stemgebruik, maar alleen maar bij hard 
schreeuwen en roepen, heeft de raad de geluidbe-
lasting vanwege het stemgeluid aanvaardbaar ge-
oordeeld. 

De Afdeling ziet geen aanleiding de raad hierin 
niet te volgen. Hierbij komt dat uit het deskundi-
genbericht volgt dat uitgaande van de gebruikelijke 
isolatiewaarde van de meest belaste woning Bos-
rand 21 voor het maximaal geluidniveau een bin-
nenwaarde kan worden bereikt van 55 dB(A) in de 
dagperiode en 50 dB(A) in de avondperiode. Deze 
waarden komen overeen met die vermeld voor in- 
en aanpandige gebouwen in artikel 2.17, eerste lid, 
onder a, van het Activiteitenbesluit milieubeheer.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 30-08-2017, nr. 
201603771/1/R3

Weigering omgevingsvergunning voor bouwen 
windturbines en Dienstenrichtlijn

GS van Noord-Holland hebben geweigerd aan het 
Havenbedrijf omgevingsvergunning te verlenen voor 
het bouwen van zeven windturbines te Amsterdam in 
afwijking van het bestemmingsplan. De richtlijn voor 
hernieuwbare energie verplicht Nederland om in 2020 
14% van het totale bruto-eindverbruik van energie af-
komstig te laten zijn uit hernieuwbare bronnen (of te 
wel duurzame energie). Deze Europese verplichting 
vormt de basis voor het rijksbeleid ten aanzien van 
de opwekking en de toepassing van windenergie. De 
richtlijn legt conform het beginsel van institutionele au-
tonomie alleen verplichtingen op aan lidstaten als ge-
heel. De artikelen 3 en 4 geven decentrale overheden 
geen recht om een bepaalde bijdrage te leveren aan 
de realisatie van de nationale doelstellingen. Nu ten 
tijde van de besluitvorming in deze zaak de genoemde 
termijn nog niet was verstreken, kan alleen sprake zijn 
van strijd met de richtlijn indien door deze besluitvor-
ming de doelstelling van 14% hernieuwbare energie 
in 2020 ernstig in gevaar wordt gebracht. De lidstaten 
moesten hun actieplannen aanmelden voor 30 juni 
2010. Nederland meldde het Nationaal Actieplan voor 
energie uit hernieuwbare bronnen van 23 juni 2010 
aan bij de Europese Commissie. Het Nationaal Actie-
plan beschrijft de wijze waarop Nederland zal voldoen 
aan de doelstelling uit de richtlijn voor hernieuwbare 
energie. In het Nationaal Actieplan wordt vermeld dat 
convenanten en akkoorden een wezenlijke rol spe-
len bij het Nederlandse energiebeleid, voornamelijk 
voor het gemeenschappelijk vastleggen van doelen 
en wegen daar naartoe. Het plan geeft een overzicht 
van de op dat moment relevante convenanten, zo-
als de Meerjarenafspraken energie efficiency en het 
Klimaatakkoord gemeenten en rijk. De structuurvisie 
Infrastructuur & Ruimte, vastgesteld door de minister 
van Infrastructuur en Milieu op 13 maart 2012, geeft 
het ruimtelijk rijksbeleid voor windenergie op land. In 
de Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte is beschre-
ven dat Rijk en provincies zorgen voor het ruimtelijk 
mogelijk maken van de doorgroei van windenergie 
op land tot minimaal 6.000 MW in 2020. Begin 2013 
hebben het Rijk en het Interprovinciaal overleg afspra-
ken gemaakt over het realiseren van een capaciteit 
van 6.000 MW wind op land in 2020 en de verdeling 
van deze capaciteit over de provincies. De provincie 
Noord-Holland heeft een taakstelling van 685,5 MW. 
Het in artikel 32, vierde lid, aanhef en onder j, van 
de PRV neergelegde maximum is hierop afgestemd.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 30-08-2017, nr. 
201609961/1/A1 
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oogsten van GMO maïs, katoen en soja in de VS. 
Als ze al een hogere opbrengst genereren, dan is 
dat de financiële winst voor de industrie.

Wie het probleem van honger in de wereld wil 
oplossen kijkt liever naar ecologische landbouw, 
stelt Moseley. Door te werken met lokale zaden 
en gevarieerde gewassen blijft vooral ook de bo-
dem gezond en die zorgt voor goede oogsten. En 
door ook voor eigen consumptie te produceren 
kunnen de boeren met een lager inkomen toch 
in hun levensonderhoud voorzien, zonder grote 
economische risico’s te hoeven nemen. In onder-
zoek naar ecologische landbouw wordt echter 
nauwelijks geld gestoken. Dat gaat naar de gro-
te GMO-projecten die vooral bedoeld zijn om de 
geldhonger van de industrie te stillen, zo lijkt het. 
www.duurzaamnieuws.nl

Green Deals dragen bij aan doelstellingen  
biodiversiteit

De Nederlandse overheid stimuleert innovatie voor 
groene groei door Green Deals af te sluiten met 
maatschappelijke partners zoals bedrijven, NGO’s 
en kennisinstellingen. Wageningen Environmental 
Research is samen met het Planbureau voor de 
Leefomgeving nagegaan wat de bijdrage aan be-
leidsdoelen is van de Green Deals Biodiversiteit. 
Het gaat hierbij om de doelen uit de Rijksnatuur-
visie 2014 en de Uitvoeringsagenda Natuurlijk Ka-
pitaal. De nadruk lag daarbij vooral op de effecten 
op natuur en biodiversiteit en minder op de effecten 
op ecosysteemdiensten voor samenleving of eco-
nomie. Doordat de ecologische effecten van Green 
Deals nauwelijks worden gemonitord en zich vaak 
pas na jaren manifesteren, zijn alleen potentiële ef-
fecten geanalyseerd.

Alle Green Deals Biodiversiteit sluiten aan op één of 
meer doelen van de Rijksnatuurvisie 2014. Behoud 
of ontwikkeling van natuur en biodiversiteit zijn voor 
twee derde van de deals bovendien een hoofddoel 
en voor de overige een nevendoel. Ongeveer de 
helft van de Green Deals richt zich daarbij actief op 
natuurontwikkeling en/of –beheer, al is dat niet altijd 
in samenwerking met gespecialiseerde ecologische 
kennisinstellingen. De Green Deals sluiten minder 
sterk aan op de doelen van de Uitvoeringsagenda 
Natuurlijk Kapitaal. Dat komt onder meer doordat de 
Uitvoeringsagenda een deels internationale focus 
heeft, terwijl de meeste Green Deal partijen zich op 
Nederland richten.

De huidige monitoring door de Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland is gericht op de voortgang 
in het Green-Dealproces. Hieruit blijkt dat ongeveer 
de helft van de Green Deals naast het zogenaamde 
kwartier maken door de samenwerkende partijen, 
ook tot pilotprojecten komt. Een kwart van de Green 
Deals is zelfs actief bezig om de innovatie op te 
schalen. Het onderzoek laat zien dat het potentiële 
effect op natuur en biodiversiteit bij zeker de helft 
van de deals beloftevol is. Ze zijn bovendien actief 
binnen verschillende aandachtsvelden van natuur, 
zoals het Natuurnetwerk Nederland, het agrarisch 
gebied, het stedelijk gebied en ecologische ver-
bindingen daartussen. Daarmee kunnen de Green 
Deals bijdragen aan het hoofddoel van de Rijksna-
tuurvisie, namelijk het realiseren van een ‘veelzijdi-
ge natuur met een stevige basis’. Ze leveren dan 
een bijdrage aan meer hectares groen, maar niet 
per se aan een meer (bio)diverse natuur. Om dat 
laatste ook te realiseren is de aanwezigheid van 
kennispartners die specifieke kennis inbrengen over 
effectief beheer cruciaal. De effectiviteit van Green 
Deals kan nog verder worden vergroot wanneer de 
overheid gerichter stuurt op aansluiting bij bepaal-
de (internationale) beleidsdoelen voor biodiversiteit 
en op de samenstelling van de Green-Dealpartijen. 
Persbericht Wageningen UR, 24-08-2017

Verband tussen pesticidengebruik en  
geboorteafwijkingen

Zwangere vrouwen die dichtbij grond wonen waar 
pesticiden worden gespoten, zouden meer kans 
hebben op baby’s met geboorteproblemen. Dat 
blijkt uit een grootschalig onderzoek gepubliceerd in 
het wetenschappelijke tijdschrift Nature. De onder-
zoekers bekeken gegevens van ongeveer een half 
miljoen geboren kinderen tussen de jaren 1997 en 
2011. De baby’s werden geboren in de San Joaquin 
Vallei in Californië, een gebied van ongeveer 500 
bij 100 kilometer, waar intensieve landbouw plaats-
vindt. De gegevens van de geboren kinderen werden 
gecombineerd met informatie over de pesticiden. 
Hieruit leek inderdaad een verband op te merken 
tussen de hoeveelheid gebruikte pesticiden en het 
aantal geboorteproblemen (waaronder een onderge-
wicht bij de geboorte en een vroegtijdige geboorte).

De 5 procent van de zwangere vrouwen die het 
meest in aanraking kwam met pesticiden – zij wer-
den gedurende hun zwangerschap blootgesteld 
aan 4.200 kilo binnen een straal van 1,6 vierkan-
te kilometer - kregen het vaakst een geboortepro-
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bleem. In totaal hadden 5,8 procent van alle kin-
deren een geboorteafwijking. Bij baby’s geboren 
in gebieden waar veel gifstoffen in de landbouw 
werden gebruikt, was dit aantal 6,4 procent. Moe-
ders uit deze gebieden hebben daarom 9 procent 
meer kans op een kind met een geboorteafwijking. 
Ook waren deze kinderen gemiddeld 13 gram lich-
ter dan baby’s geboren in een gebied waar minder 
pesticiden werden gespoten. De onderzoekers 
adviseren daarom ook om te achterhalen in welke 
gebieden veel pesticiden worden gebruikt. Het is 
dan zaak om veelvuldig gebruik van de gifstof te 
voorkomen in gebieden waar veel mensen wonen. 
NU.nl, 30-08-2017

RECHTSPRAAK

Bestemmingsplan t.b.v. pannenkoeken- 
restaurant en menselijk stemgeluid

De raad van de gemeente Westerveld heeft het 
bestemmingsplan “Reparatieplan buitengebied 
Westerveld” vastgesteld. De Afdeling stelt vast dat 
hoewel, behoudens de situatie waarin sprake is van 
een binnenterrein, stemgeluid bij de toepassing van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer buiten beschou-
wing wordt gelaten, het stemgeluid vanwege de 
activiteiten van de Bospub is onderzocht en door 
de raad vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke 
ordening is beoordeeld. Nu de grenswaarden uit 
het Activiteitenbesluit niet worden overschreden bij 
normaal stemgebruik, maar alleen maar bij hard 
schreeuwen en roepen, heeft de raad de geluidbe-
lasting vanwege het stemgeluid aanvaardbaar ge-
oordeeld. 

De Afdeling ziet geen aanleiding de raad hierin 
niet te volgen. Hierbij komt dat uit het deskundi-
genbericht volgt dat uitgaande van de gebruikelijke 
isolatiewaarde van de meest belaste woning Bos-
rand 21 voor het maximaal geluidniveau een bin-
nenwaarde kan worden bereikt van 55 dB(A) in de 
dagperiode en 50 dB(A) in de avondperiode. Deze 
waarden komen overeen met die vermeld voor in- 
en aanpandige gebouwen in artikel 2.17, eerste lid, 
onder a, van het Activiteitenbesluit milieubeheer.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 30-08-2017, nr. 
201603771/1/R3

Weigering omgevingsvergunning voor bouwen 
windturbines en Dienstenrichtlijn

GS van Noord-Holland hebben geweigerd aan het 
Havenbedrijf omgevingsvergunning te verlenen voor 
het bouwen van zeven windturbines te Amsterdam in 
afwijking van het bestemmingsplan. De richtlijn voor 
hernieuwbare energie verplicht Nederland om in 2020 
14% van het totale bruto-eindverbruik van energie af-
komstig te laten zijn uit hernieuwbare bronnen (of te 
wel duurzame energie). Deze Europese verplichting 
vormt de basis voor het rijksbeleid ten aanzien van 
de opwekking en de toepassing van windenergie. De 
richtlijn legt conform het beginsel van institutionele au-
tonomie alleen verplichtingen op aan lidstaten als ge-
heel. De artikelen 3 en 4 geven decentrale overheden 
geen recht om een bepaalde bijdrage te leveren aan 
de realisatie van de nationale doelstellingen. Nu ten 
tijde van de besluitvorming in deze zaak de genoemde 
termijn nog niet was verstreken, kan alleen sprake zijn 
van strijd met de richtlijn indien door deze besluitvor-
ming de doelstelling van 14% hernieuwbare energie 
in 2020 ernstig in gevaar wordt gebracht. De lidstaten 
moesten hun actieplannen aanmelden voor 30 juni 
2010. Nederland meldde het Nationaal Actieplan voor 
energie uit hernieuwbare bronnen van 23 juni 2010 
aan bij de Europese Commissie. Het Nationaal Actie-
plan beschrijft de wijze waarop Nederland zal voldoen 
aan de doelstelling uit de richtlijn voor hernieuwbare 
energie. In het Nationaal Actieplan wordt vermeld dat 
convenanten en akkoorden een wezenlijke rol spe-
len bij het Nederlandse energiebeleid, voornamelijk 
voor het gemeenschappelijk vastleggen van doelen 
en wegen daar naartoe. Het plan geeft een overzicht 
van de op dat moment relevante convenanten, zo-
als de Meerjarenafspraken energie efficiency en het 
Klimaatakkoord gemeenten en rijk. De structuurvisie 
Infrastructuur & Ruimte, vastgesteld door de minister 
van Infrastructuur en Milieu op 13 maart 2012, geeft 
het ruimtelijk rijksbeleid voor windenergie op land. In 
de Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte is beschre-
ven dat Rijk en provincies zorgen voor het ruimtelijk 
mogelijk maken van de doorgroei van windenergie 
op land tot minimaal 6.000 MW in 2020. Begin 2013 
hebben het Rijk en het Interprovinciaal overleg afspra-
ken gemaakt over het realiseren van een capaciteit 
van 6.000 MW wind op land in 2020 en de verdeling 
van deze capaciteit over de provincies. De provincie 
Noord-Holland heeft een taakstelling van 685,5 MW. 
Het in artikel 32, vierde lid, aanhef en onder j, van 
de PRV neergelegde maximum is hierop afgestemd.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 30-08-2017, nr. 
201609961/1/A1 
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Nbw-vergunning en aanvoeren beroepsgronden 
na nemen bestreden besluit 

GS van Fryslân hebben een vergunning krachtens 
artikel 19d van de Natuurbeschermingsweg 1998 
verleend voor het uitbreiden van de veebezetting in 
bestaande gebouwen. Naar het oordeel van de Af-
deling is in dit geval sprake van een situatie, waarin 
op voorhand geen tekenen aanwezig waren dat in 
de periode van 20 augustus 1984 tot 1 maart 1993 
gedurende ten minste drie achtereenvolgende jaren 
minder dieren in de inrichting aan de locatie 2 wer-
den gehouden dan toen vergund. Zoals de Afdeling 
heeft overwogen in de voormelde uitspraak van 20 
mei 2015, is het college in een dergelijke situatie 
niet verplicht bij het verlenen van de Nbw-vergun-
ning ambtshalve onderzoek te doen naar de vraag 
of een Hinderwetvergunning eventueel was verval-
len op grond van artikel 27, derde lid, van de Hin-
derwet en ligt het primair op de weg van Mob om 
feiten en omstandigheden aan te voeren welke een 
begin van bewijs opleveren voor de juistheid van 
haar stelling dat de vergunning voor die veehouderij 
op enig moment gedurende de door haar genoem-
de jaren van rechtswege gedeeltelijk was verval-
len. Mob heeft ter zitting verklaard dat zij over deze 
meitellingen niet eerder de beschikking had, omdat 
de voor het opvragen daarvan te volgen procedure 
enige tijd in beslag neemt en in de bezwaarfase nog 
niet was afgerond. Anders dan het college meent, 
staat de toetsing door de rechter van het bestreden 
besluit naar de feiten en omstandigheden ten tijde 
daarvan er niet aan in de weg en verbiedt voorts 
geen rechtsregel dat, binnen de door de wet en de 
goede procesorde begrensde mogelijkheden, bij de 
beoordeling van het beroep gronden of nadere ar-
gumenten worden betrokken of voorgedragen die 
na het nemen van het bestreden besluit zijn aan-
gevoerd en niet als zodanig in bezwaar naar voren 
zijn gebracht. In dit geval zijn de telgegevens bij het 
aanvullend beroepschrift van 25 juni 2016 overge-
legd. Dit was voldoende tijdig voor de andere partij-
en om daarop adequaat te kunnen reageren, zodat 
van strijd met de goede procesorde geen sprake is.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 30-08-2017, nr. 
201604060/1/R2 

Omgevingsvergunning voor inrichting en brand-
beveiligingsinstallaties 

Uit de tekst van paragraaf 1.4 van PGS 15 volgt 
dat het gelijkwaardigheidsbeginsel ook van toepas-
sing is op maatregelen die de brandveiligheid be-

treffen. Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar 
preventieve, omvangbeperkende en repressieve 
maatregelen. De tekst van paragraaf 1.4 biedt geen 
steun voor het ter zitting door de inspecteur ingeno-
men standpunt dat het gelijkwaardigheidsbeginsel 
slechts voor toepassing in aanmerking komt wan-
neer het niet mogelijk is om aan de voorschriften 
van PGS 15 te voldoen. Voor zover de inspecteur 
doelt op paragraaf 1.6 van PGS 15, waarin staat 
dat onder omstandigheden van voorschriften kan 
worden afgeweken wanneer deze niet toepasbaar 
zijn, wordt overwogen dat deze paragraaf niet mede 
betrekking heeft op de toepassing van het gelijk-
waardigheidsbeginsel en geen voorwaarde stelt 
ten aanzien van de toepassing daarvan. Evenmin 
kan de inspecteur worden gevolgd in zijn standpunt 
dat de blusgasinstallatie niet onder “andere maat-
regelen” in de zin van paragraaf 1.4 van PGS 15 
kan worden begrepen omdat een blusgasinstallatie 
een reeds in PGS 15 voorgeschreven maatregel 
betreft. In voorschrift 4.8.1 van PGS 15 is neerge-
legd dat indien beschermingsniveau 1 moet zijn 
gerealiseerd, zoals in het geval van ELD, een ge-
schikte brandbeveiligingsinstallatie aanwezig moet 
zijn die bedrijfsgereed is. PGS 15 bevat in bijlage 
F een overzicht van brandbeveiligingsinstallaties 
voor dat beschermingsniveau. Een automatische 
blusgasinstallatie is één van de vermelde installa-
ties, naast onder meer een automatische sprinkle-
rinstallatie. Een automatische blusgasinstallatie is 
voor een situatie als de onderhavige in PGS 15 niet 
expliciet aanbevolen. Voor zover de inspecteur zich 
op het standpunt stelt dat onder “andere maatrege-
len” geen maatregelen kunnen vallen die in PGS 
15 als mogelijkheid zijn vermeld, wordt overwogen 
dat PGS 15 voor dat standpunt geen grond biedt. 
Bepalend is de vraag of met de voorzieningen en 
maatregelen als zodanig minimaal een gelijk-
waardig beschermingsniveau kan worden bereikt.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 30-08-2017, nr. 
201601457/1/A1 

Overtreding Besluit bodemkwaliteit  
en aanwijzingen milieukundig begeleider

De staatssecretaris van IenM heeft aan appellante 
een last onder dwangsom opgelegd wegens over-
treding van artikel 18, eerste lid, van het Besluit bo-
demkwaliteit. Op grond van paragraaf 6.5 van het 
protocol 7004 moet de aannemer, indien er sprake 
is van meerdere bodemlagen wat betreft de samen-
stelling of de kwaliteit, deze gescheiden ontgraven 
en (tijdelijk) opslaan. Ontgraven grond moet zoveel 
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mogelijk volgens het oorspronkelijke bodemprofiel 
worden teruggeplaatst. Zowel de toezichthouder van 
de RUD, de milieukundig begeleider als de op de lo-
catie aanwezige medewerker van de certificerende 
instelling KIWA hebben te kennen gegeven dat zij ter 
plaatse van de graafwerkzaamheden gelaagdheid 
van de bodem hebben geconstateerd. In de enkele 
stelling van appellante dat de grond al geroerd moet 
zijn geweest omdat er een leidingentracé is aange-
legd, heeft de staatssecretaris geen aanleiding hoe-
ven zien te twijfelen aan de juistheid van voormel-
de verklaringen. Dat betekent dat de bodemlagen 
overeenkomstig paragraaf 6.5 van het protocol 7004 
gescheiden dienden te worden ontgraven, hetgeen 
appellante - naar niet in geschil is - niet heeft ge-
daan. Voor de juistheid van de stelling dat de ontgra-
ven grond desondanks volgens het oorspronkelijke 
bodemprofiel is teruggeplaatst, ziet de Afdeling in 
hetgeen appellante heeft aangevoerd evenmin aan-
knopingspunten, zodat ook in zoverre paragraaf 6.5 
van het protocol 7004 niet is nageleefd. De staats-
secretaris heeft naar aanleiding van de bij het Toe-
zichtloket gedane meldingen en hetgeen de toezicht-
houder van RUD over de feitelijke situatie ter plaatse 
heeft gerapporteerd nader onderzoek gedaan naar 
de feiten en omstandigheden en appellante in de 
gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren 
te brengen. Volgens paragraaf 6.4 van het protocol 
7004 draagt de aannemer er zorg voor dat conta-
minatie met de omgeving wordt voorkomen. Niet in 
geschil is dat bij de werkzaamheden op 12 januari 
2015 verontreinigde grond aanvankelijk op het maai-
veld is achtergebleven, en die grond pas na aanwij-
zing van de toezichthouder is verwijderd. In geschil 
is evenmin dat bij de werkzaamheden op 24 maart 
2015 een deel van de ontgraven grond naast de fo-
lie was opgeslagen. Weliswaar verplicht paragraaf 
6.4 van het protocol 7004 niet tot het toepassen van 
een grond- en dekzeil en zijn ook andere maatrege-
len denkbaar om contaminatie te voorkomen, maar 
geen grond bestaat voor het oordeel dat opslag op 
straatklinkers als een adequate maatregel kan wor-
den aangemerkt. Daarbij komt dat de staatssecreta-
ris in het besluit op bezwaar ook heeft verwezen naar 
het controlerapport van KIWA, waarin is vermeld dat 
door de enorm harde wind verspreiding op de loer 
ligt, omdat de grond niet is afgedekt en derhalve ook 
in zoverre paragraaf 6.4 niet is nageleefd. Dat de 
verontreinigde grond niet op de juiste wijze is ont-
graven en opgeslagen is volgens de staatssecretaris 
mede veroorzaakt doordat appellante de milieukun-
dig begeleider niet voldoende heeft betrokken bij de 
betreffende werkzaamheden, zodat deze niet de ge-

legenheid heeft gehad om tijdig aanwijzingen en in-
structies te geven. Naar het oordeel van de Afdeling 
heeft de staatssecretaris daarmee voldoende gemo-
tiveerd dat appellante paragraaf 2.4.1 van de BRL 
7000 niet in acht heeft genomen. Het betoog faalt. 
www.RaadvanState.nl; ABRvS 23-08-2017, nr. 
201603362/1/A1 

OMGEVINGSWET 

VNO-NCW: Economische Zaken  
onderschat Omgevingswet

Alleen VNO-NCW lijkt op het moment doordrongen 
van de aardverschuiving die plaatsvindt met de Om-
gevingswet. Economie krijgt daarin een belangrijke 
rol, zeker als de door de VVD afgedwongen eco-
nomische effectrapportage (EER) van kracht wordt. 
Maar EZ-mensen pakken de handschoen voorals-
nog niet op. Eind vorig jaar diende VVD-kamerlid 
Hayke Veldman een belangrijke motie in. Daarin 
dwong hij bij de minister van IenM af dat elke ruim-
telijke norm die de gemeenteraad vastlegt, langs 
een economische meetlat moet. Een meerderheid 
van de Kamer schaarde zich achter het document. 
Maar waar de gezondheidssector (GGD’s) en de 
veiligheidssector (veiligheidsregio’s) zich afgelopen 
jaren vol in een lobby stortten om hún belangen in 
het nieuwe omgevingsrecht veilig te stellen, laat de 
economische sector tot op heden amper van zich 
horen, stelt Ros. Uitzondering maakt hij voor werk-
geversorganisatie VNO-NCW, welke actief betrok-
ken is bij de totstandkoming van de Omgevingswet. 
www.stadszaken.nl

WET- EN REGELGEVING

Wettelijke aansprakelijkheid voor  
milieugevolgen

Het rapport ‘Milieuaansprakelijkheid goed gere-
geld?’, opgesteld door Metro van de Universiteit 
Maastricht, van december 2009 is geactualiseerd. 
Dit is gebeurd in opdracht van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu. Aanleiding is om na te gaan 
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Nbw-vergunning en aanvoeren beroepsgronden 
na nemen bestreden besluit 

GS van Fryslân hebben een vergunning krachtens 
artikel 19d van de Natuurbeschermingsweg 1998 
verleend voor het uitbreiden van de veebezetting in 
bestaande gebouwen. Naar het oordeel van de Af-
deling is in dit geval sprake van een situatie, waarin 
op voorhand geen tekenen aanwezig waren dat in 
de periode van 20 augustus 1984 tot 1 maart 1993 
gedurende ten minste drie achtereenvolgende jaren 
minder dieren in de inrichting aan de locatie 2 wer-
den gehouden dan toen vergund. Zoals de Afdeling 
heeft overwogen in de voormelde uitspraak van 20 
mei 2015, is het college in een dergelijke situatie 
niet verplicht bij het verlenen van de Nbw-vergun-
ning ambtshalve onderzoek te doen naar de vraag 
of een Hinderwetvergunning eventueel was verval-
len op grond van artikel 27, derde lid, van de Hin-
derwet en ligt het primair op de weg van Mob om 
feiten en omstandigheden aan te voeren welke een 
begin van bewijs opleveren voor de juistheid van 
haar stelling dat de vergunning voor die veehouderij 
op enig moment gedurende de door haar genoem-
de jaren van rechtswege gedeeltelijk was verval-
len. Mob heeft ter zitting verklaard dat zij over deze 
meitellingen niet eerder de beschikking had, omdat 
de voor het opvragen daarvan te volgen procedure 
enige tijd in beslag neemt en in de bezwaarfase nog 
niet was afgerond. Anders dan het college meent, 
staat de toetsing door de rechter van het bestreden 
besluit naar de feiten en omstandigheden ten tijde 
daarvan er niet aan in de weg en verbiedt voorts 
geen rechtsregel dat, binnen de door de wet en de 
goede procesorde begrensde mogelijkheden, bij de 
beoordeling van het beroep gronden of nadere ar-
gumenten worden betrokken of voorgedragen die 
na het nemen van het bestreden besluit zijn aan-
gevoerd en niet als zodanig in bezwaar naar voren 
zijn gebracht. In dit geval zijn de telgegevens bij het 
aanvullend beroepschrift van 25 juni 2016 overge-
legd. Dit was voldoende tijdig voor de andere partij-
en om daarop adequaat te kunnen reageren, zodat 
van strijd met de goede procesorde geen sprake is.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 30-08-2017, nr. 
201604060/1/R2 

Omgevingsvergunning voor inrichting en brand-
beveiligingsinstallaties 

Uit de tekst van paragraaf 1.4 van PGS 15 volgt 
dat het gelijkwaardigheidsbeginsel ook van toepas-
sing is op maatregelen die de brandveiligheid be-

treffen. Daarbij is geen onderscheid gemaakt naar 
preventieve, omvangbeperkende en repressieve 
maatregelen. De tekst van paragraaf 1.4 biedt geen 
steun voor het ter zitting door de inspecteur ingeno-
men standpunt dat het gelijkwaardigheidsbeginsel 
slechts voor toepassing in aanmerking komt wan-
neer het niet mogelijk is om aan de voorschriften 
van PGS 15 te voldoen. Voor zover de inspecteur 
doelt op paragraaf 1.6 van PGS 15, waarin staat 
dat onder omstandigheden van voorschriften kan 
worden afgeweken wanneer deze niet toepasbaar 
zijn, wordt overwogen dat deze paragraaf niet mede 
betrekking heeft op de toepassing van het gelijk-
waardigheidsbeginsel en geen voorwaarde stelt 
ten aanzien van de toepassing daarvan. Evenmin 
kan de inspecteur worden gevolgd in zijn standpunt 
dat de blusgasinstallatie niet onder “andere maat-
regelen” in de zin van paragraaf 1.4 van PGS 15 
kan worden begrepen omdat een blusgasinstallatie 
een reeds in PGS 15 voorgeschreven maatregel 
betreft. In voorschrift 4.8.1 van PGS 15 is neerge-
legd dat indien beschermingsniveau 1 moet zijn 
gerealiseerd, zoals in het geval van ELD, een ge-
schikte brandbeveiligingsinstallatie aanwezig moet 
zijn die bedrijfsgereed is. PGS 15 bevat in bijlage 
F een overzicht van brandbeveiligingsinstallaties 
voor dat beschermingsniveau. Een automatische 
blusgasinstallatie is één van de vermelde installa-
ties, naast onder meer een automatische sprinkle-
rinstallatie. Een automatische blusgasinstallatie is 
voor een situatie als de onderhavige in PGS 15 niet 
expliciet aanbevolen. Voor zover de inspecteur zich 
op het standpunt stelt dat onder “andere maatrege-
len” geen maatregelen kunnen vallen die in PGS 
15 als mogelijkheid zijn vermeld, wordt overwogen 
dat PGS 15 voor dat standpunt geen grond biedt. 
Bepalend is de vraag of met de voorzieningen en 
maatregelen als zodanig minimaal een gelijk-
waardig beschermingsniveau kan worden bereikt.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 30-08-2017, nr. 
201601457/1/A1 

Overtreding Besluit bodemkwaliteit  
en aanwijzingen milieukundig begeleider

De staatssecretaris van IenM heeft aan appellante 
een last onder dwangsom opgelegd wegens over-
treding van artikel 18, eerste lid, van het Besluit bo-
demkwaliteit. Op grond van paragraaf 6.5 van het 
protocol 7004 moet de aannemer, indien er sprake 
is van meerdere bodemlagen wat betreft de samen-
stelling of de kwaliteit, deze gescheiden ontgraven 
en (tijdelijk) opslaan. Ontgraven grond moet zoveel 
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mogelijk volgens het oorspronkelijke bodemprofiel 
worden teruggeplaatst. Zowel de toezichthouder van 
de RUD, de milieukundig begeleider als de op de lo-
catie aanwezige medewerker van de certificerende 
instelling KIWA hebben te kennen gegeven dat zij ter 
plaatse van de graafwerkzaamheden gelaagdheid 
van de bodem hebben geconstateerd. In de enkele 
stelling van appellante dat de grond al geroerd moet 
zijn geweest omdat er een leidingentracé is aange-
legd, heeft de staatssecretaris geen aanleiding hoe-
ven zien te twijfelen aan de juistheid van voormel-
de verklaringen. Dat betekent dat de bodemlagen 
overeenkomstig paragraaf 6.5 van het protocol 7004 
gescheiden dienden te worden ontgraven, hetgeen 
appellante - naar niet in geschil is - niet heeft ge-
daan. Voor de juistheid van de stelling dat de ontgra-
ven grond desondanks volgens het oorspronkelijke 
bodemprofiel is teruggeplaatst, ziet de Afdeling in 
hetgeen appellante heeft aangevoerd evenmin aan-
knopingspunten, zodat ook in zoverre paragraaf 6.5 
van het protocol 7004 niet is nageleefd. De staats-
secretaris heeft naar aanleiding van de bij het Toe-
zichtloket gedane meldingen en hetgeen de toezicht-
houder van RUD over de feitelijke situatie ter plaatse 
heeft gerapporteerd nader onderzoek gedaan naar 
de feiten en omstandigheden en appellante in de 
gelegenheid gesteld om een zienswijze naar voren 
te brengen. Volgens paragraaf 6.4 van het protocol 
7004 draagt de aannemer er zorg voor dat conta-
minatie met de omgeving wordt voorkomen. Niet in 
geschil is dat bij de werkzaamheden op 12 januari 
2015 verontreinigde grond aanvankelijk op het maai-
veld is achtergebleven, en die grond pas na aanwij-
zing van de toezichthouder is verwijderd. In geschil 
is evenmin dat bij de werkzaamheden op 24 maart 
2015 een deel van de ontgraven grond naast de fo-
lie was opgeslagen. Weliswaar verplicht paragraaf 
6.4 van het protocol 7004 niet tot het toepassen van 
een grond- en dekzeil en zijn ook andere maatrege-
len denkbaar om contaminatie te voorkomen, maar 
geen grond bestaat voor het oordeel dat opslag op 
straatklinkers als een adequate maatregel kan wor-
den aangemerkt. Daarbij komt dat de staatssecreta-
ris in het besluit op bezwaar ook heeft verwezen naar 
het controlerapport van KIWA, waarin is vermeld dat 
door de enorm harde wind verspreiding op de loer 
ligt, omdat de grond niet is afgedekt en derhalve ook 
in zoverre paragraaf 6.4 niet is nageleefd. Dat de 
verontreinigde grond niet op de juiste wijze is ont-
graven en opgeslagen is volgens de staatssecretaris 
mede veroorzaakt doordat appellante de milieukun-
dig begeleider niet voldoende heeft betrokken bij de 
betreffende werkzaamheden, zodat deze niet de ge-

legenheid heeft gehad om tijdig aanwijzingen en in-
structies te geven. Naar het oordeel van de Afdeling 
heeft de staatssecretaris daarmee voldoende gemo-
tiveerd dat appellante paragraaf 2.4.1 van de BRL 
7000 niet in acht heeft genomen. Het betoog faalt. 
www.RaadvanState.nl; ABRvS 23-08-2017, nr. 
201603362/1/A1 

OMGEVINGSWET 

VNO-NCW: Economische Zaken  
onderschat Omgevingswet

Alleen VNO-NCW lijkt op het moment doordrongen 
van de aardverschuiving die plaatsvindt met de Om-
gevingswet. Economie krijgt daarin een belangrijke 
rol, zeker als de door de VVD afgedwongen eco-
nomische effectrapportage (EER) van kracht wordt. 
Maar EZ-mensen pakken de handschoen voorals-
nog niet op. Eind vorig jaar diende VVD-kamerlid 
Hayke Veldman een belangrijke motie in. Daarin 
dwong hij bij de minister van IenM af dat elke ruim-
telijke norm die de gemeenteraad vastlegt, langs 
een economische meetlat moet. Een meerderheid 
van de Kamer schaarde zich achter het document. 
Maar waar de gezondheidssector (GGD’s) en de 
veiligheidssector (veiligheidsregio’s) zich afgelopen 
jaren vol in een lobby stortten om hún belangen in 
het nieuwe omgevingsrecht veilig te stellen, laat de 
economische sector tot op heden amper van zich 
horen, stelt Ros. Uitzondering maakt hij voor werk-
geversorganisatie VNO-NCW, welke actief betrok-
ken is bij de totstandkoming van de Omgevingswet. 
www.stadszaken.nl

WET- EN REGELGEVING

Wettelijke aansprakelijkheid voor  
milieugevolgen

Het rapport ‘Milieuaansprakelijkheid goed gere-
geld?’, opgesteld door Metro van de Universiteit 
Maastricht, van december 2009 is geactualiseerd. 
Dit is gebeurd in opdracht van het ministerie van In-
frastructuur en Milieu. Aanleiding is om na te gaan 
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in welke mate sinds de redactie van het vorige rap-
port in 2009 zich wijzigingen hebben voorgedaan in 
de reikwijdte van de milieuaansprakelijkheid in Ne-
derland. Echter, dit rapport heeft een meer beperkte 
opzet dan het rapport van 2009. Het gaat hier met 
name om een ‘quick scan’ van recente ontwikkelin-
gen die van meer dan incidenteel of gering belang 
zijn voor een goed, actueel beeld van het milieuaan-
sprakelijkheidsrecht. De eindconclusie luidt dat in de 
periode 2010-2015 zowel het publiekrechtelijke als 
privaatrechtelijke systeem van milieubescherming 
en -aansprakelijkheid verder zijn vervolledigd en in 
bepaalde opzichten verbeterd, tenminste voor zover 
het om de juridische structuur gaat. Dat geldt niet al-
leen voor de regels die aan bedrijfsmatige activiteiten 
gesteld worden, maar ook voor het administratieve 
toezicht en de handhaving van de regels. Met de 
modernisering van het milieubeleid is de aandacht 
voor de coördinatie en effectiviteit van de regelge-
ving toegenomen. Ook wordt duidelijk gestreefd naar 
zoveel mogelijk eenvoud. Desalniettemin lijkt met 
de recente wetswijzigingen de weg ingeslagen naar 
het verminderen van de administratieve lasten zon-
der dat de effectiviteit van het recht en de bescher-
mingsniveaus afnemen. De aankomende Omge-
vingswet zal helpen het proces mogelijk versnellen.

Hoewel Nederland op bepaalde punten zou kunnen 
kiezen meer te doen of verder te gaan, zijn er ook 
argumenten die tegen zo’n keuze pleiten, met name 
de ongunstige gevolgen voor de concurrentieposi-
tie van Nederland en de effecten op de prikkels tot 
innovatie en ondernemingslust in het algemeen. In-
ternationale of Europese afspraken hebben daarom 
de voorkeur. Nederland speelt een actieve rol in het 
proces van de evaluatie en mogelijke herziening 
van de Europese Richtlijn milieuaansprakelijkheid 
en zou er goed aan doen om die kritisch-construc-
tieve rol te blijven spelen.

Zorgplicht neemt steeds grotere vlucht in  
milieurecht

Het Metro-onderzoek concludeert dat het begrip 
‘zorgplicht’ in het milieurecht een steeds grotere 
vlucht heeft genomen. In aanvulling op specifieke 
regels ter bescherming van milieucomponenten, 
zijn in belangrijke milieuwetten zorgplichten opge-
nomen. Zo vinden we nu dergelijke plichten in arti-
kel 1.1a Wet milieubeheer, artikel 6.8 Waterwet en 
artikel 13 Wet bodembescherming. In de nieuwe 
Omgevingswet is in artikel 1.6 een brede zorgplicht 
opgenomen (‘eenieder draagt voldoende zorg voor 

de fysieke leefomgeving’). Hoewel de meningen 
verdeeld zijn over het nut en de wenselijkheid van 
zorgplichten en juridische problemen rijzen bij de 
toepassing ervan waardoor de handhaafbaarheid 
problematisch kan zijn, geven zij in bepaalde ge-
vallen aanvullende mogelijkheden aan het bevoegd 
gezag om milieubescherming af te dwingen. An-
ders bekeken, net als het relativiteitsvereiste, heeft 
de algemene zorgvuldigheidsnorm van het civiele 
recht zich nu dus ook verder genesteld in het pu-
blieke milieurecht. Daarmee is de bevoegdheid van 
het overheidsgezag ook toegenomen, waardoor de 
rechtszekerheid is afgenomen en de rechterlijke be-
scherming tegen willekeurige, onevenredige of discri-
minatoire beslissingen aan belang gewonnen heeft.

Reikwijdte publiek recht verder toegenomen

Uit het onderzoek naar de wettelijke aansprakelijk-
heid voor milieugevolgen blijkt dat de reikwijdte van 
het publiek recht verder lijkt te zijn toegenomen. Het 
heeft zich ook uitgestrekt tot die gebieden waar (ci-
vielrechtelijke) aansprakelijkheid tot nu toe slechts 
een ondergeschikte rol kon spelen, zoals klimaat-
verandering en de kringloopeconomie. Er is toege-
nomen aandacht voor de relatie tussen milieu en 
gezondheid (zie bijvoorbeeld het beleid ten aanzien 
van luchtkwaliteit en chemische stoffen) en voor on-
zekere risico’s, zoals nanotechnologie en endocrien 
actieve stoffen (ofwel ‘endocriene verstoorders’). 
Deze publiekrechtelijke ontwikkelingen kunnen ook 
doorwerking hebben in de omvang van privaatrech-
telijke milieuaansprakelijkheid, met name via de open 
normen van de schuldaansprakelijkheid, aangezien 
schending van een publiekrechtelijke norm in veel 
gevallen tevens onrechtmatig handelen oplevert.

Het vigerende Nederlandse systeem voor milieuaan-
sprakelijkheid in enge zin (herstel of vergoeding van 
aangerichte milieuschade) omvat enerzijds de pu-
bliekrechtelijke regeling ter uitvoering van de Euro-
pese Richtlijn milieuaansprakelijkheid voor typische 
milieuschade en anderzijds het (geobjectiveerde) 
schuldaansprakelijkheidsregime van Artikel 6:162 
van het Burgerlijk wetboek aangevuld met enkele 
specifieke (risico)aansprakelijkheidsregimes voor, 
onder meer gevaarlijke stoffen, defecte producten 
en stortplaatsen. In de periode 2010-2015 is het 
systeem van milieuaansprakelijkheid verder uitge-
breid (of zal het binnenkort uitgebreid worden) met 
enkele nieuwe regels betreffende het opruimen van 
scheepswrakken en de opslag van CO2. Terwijl de 
privaatrechtelijke regimes slechts ‘traditionele’ scha-
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de dekken, strekt het publiekrechtelijke milieuaan- 
sprakelijkheidsregime zich uit tot schade aan de 
niet-toegeëigende natuur (beschermde soorten en 
habitats). Dit geheel vormt een coherent samenstel-
sel van regels dat in het algemeen, hoewel het niet 
alle milieuschade volledig dekt (zie deel VI A over 
leemten), een goed niveau van milieubescherming 
en preventie en herstel van milieuschade kan ga-
randeren. Daarbij komt nog dat ook de rechterlijke 
macht een actieve rol heeft gespeeld en de regels 
heeft geïnterpreteerd en toegepast op een wijze 
die onduidelijkheden of kleine hiaten pleegt weg 
te werken, of in ieder geval de wetgever wijst op 
de grenzen van het milieuaansprakelijkheidsrecht.

Geen leemten in Nederlands aansprakelijkheids-
recht

Aangezien het Nederlandse systeem van milieuaan-
sprakelijkheid reeds een matuur rechtsstelsel is, zijn 
er geen duidelijke leemten die een urgente invulling 
eisen. De juridische maatregelen die evidente mi-
lieuvoordelen bieden, aldus het Metro-onderzoek, 
zijn reeds genomen. De aanvullende maatregelen 
die nu nog genomen kunnen worden vergen veelal 
een meer delicate kosten-batenafweging. Desal-
niettemin zijn er door de wetgever bepaalde keuzes 
gemaakt die de omvang van milieuaansprakelijk-
heid beïnvloeden. Zo heeft Nederland besloten af te 
zien van ‘gold-plating’ bij de omzetting van de Euro-
pese richtlijn milieuaansprakelijkheid, waardoor het 
bij een ‘minimum-transpositie’ is gebleven. Dergelij-
ke keuzes zijn gebaseerd op een afweging van de 
kosten en baten die door de politiek verantwoorde-
lijken op bepaalde momenten gemaakt zijn. Daarbij 
speelde een belangrijke rol dat het regime dat door 
de richtlijn is ingericht (titel 17.2 Wet milieubeheer) 
in de praktijk weinig wordt toegepast.

Concernaansprakelijkheid

Volgens het Metro-onderzoek heeft het ongeval bij 
Chemiepack aangetoond, dat er een probleem be-
staat ten aanzien van de bekostiging van het herstel 
van (zeer) aanzienlijke milieuschade die is veroor-
zaakt door bedrijven die niet over de middelen be-
schikken om het herstel te bekostigen. De vervuiler 
betaalt niet altijd en soms komt milieuschade voor 
rekening van de publieke middelen. De doorbraak 
van aansprakelijkheid naar andere vennootschap-
pen betrokken bij de activiteiten van Chemie-Pack 
heeft enig soelaas geboden en geleid tot een schik-
king die tenminste een (klein) deel van de kosten 

dekt. Meer in het algemeen wordt in de literatuur 
al geruime tijd gepleit voor het opheffen van de be-
perkte aansprakelijkheid van vennootschappen ten 
aanzien van crediteuren uit onrechtmatige daad. Als 
variatie op dit thema is ook beargumenteerd dat de 
beperkte aansprakelijkheid van een moederonder-
neming voor de schulden uit onrechtmatige daad 
van haar dochterondernemingen moet worden op-
geheven (het idee van concernaansprakelijkheid).

Financiële zekerheid milieuschade

Het Metro-onderzoek concludeert dat zekerheids-
stelling voorafgaande aan de start van risicodra-
gende activiteiten een manier is om de beschik-
baarheid van (een minimum aan) fondsen voor 
het herstel van milieuschade te garanderen. In Ne-
derland is geen algemeen systeem van financiële 
zekerheid van toepassing, hoewel op een aantal 
deelgebieden zekerheidsstelling verplicht is. Het 
Besluit financiële zekerheid milieubeheer is in 2010 
afgeschaft vanwege de negatieve gevolgen op on-
dernemingen en niet vervangen. Dat betekent niet 
dat financiële zekerheid daarmee definitief van het 
toneel is verdwenen. Het valt op dat in verscheidene 
nieuwe regelingen de verplichting tot het stellen van 
financiële zekerheid (anders dan in de Richtlijn mi-
lieuaansprakelijkheid) expliciet wel werd ingevoerd. 
Er zijn verschillende manieren waarop zekerheid 
kan worden gesteld, maar het lijdt geen twijfel dat 
verzekering het meest efficiënte instrument is om 
tot een systeem van financiële zekerheid te komen. 
Nederland zou daarom moeten voortgaan met het 
aanmoedigen van de verzekeringsmarkt voor mili-
euschade en concurrentie in die markt. Indien tot 
een algemene verplichte zekerheidsstelling wordt 
besloten voor bepaalde categorieën activiteiten 
verdient het overweging de overheid een directe 
aanspraak tegen de verzekeraar te verlenen, zoals 
in het Verdrag van Nairobi en de implementerende 
Nederlandse wetgeving is opgenomen. Verplichte 
zekerheidsstelling roept ook een aantal andere las-
tige vragen op; indien de wetgever geen verplich-
ting wenst op te leggen, zou overwogen kunnen 
worden te eisen dat onverzekerde ondernemingen 
zich registreren in een publiek register.

Uitbreiding milieuaansprakelijkeheid

Op enkele punten kan de milieuaansprakelijkheid 
volgens het Metro-onderzoek nog verder uitgebreid 
worden. Op Europees niveau zal worden gekeken 
naar de drempels voor aansprakelijkheid die de 
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in welke mate sinds de redactie van het vorige rap-
port in 2009 zich wijzigingen hebben voorgedaan in 
de reikwijdte van de milieuaansprakelijkheid in Ne-
derland. Echter, dit rapport heeft een meer beperkte 
opzet dan het rapport van 2009. Het gaat hier met 
name om een ‘quick scan’ van recente ontwikkelin-
gen die van meer dan incidenteel of gering belang 
zijn voor een goed, actueel beeld van het milieuaan-
sprakelijkheidsrecht. De eindconclusie luidt dat in de 
periode 2010-2015 zowel het publiekrechtelijke als 
privaatrechtelijke systeem van milieubescherming 
en -aansprakelijkheid verder zijn vervolledigd en in 
bepaalde opzichten verbeterd, tenminste voor zover 
het om de juridische structuur gaat. Dat geldt niet al-
leen voor de regels die aan bedrijfsmatige activiteiten 
gesteld worden, maar ook voor het administratieve 
toezicht en de handhaving van de regels. Met de 
modernisering van het milieubeleid is de aandacht 
voor de coördinatie en effectiviteit van de regelge-
ving toegenomen. Ook wordt duidelijk gestreefd naar 
zoveel mogelijk eenvoud. Desalniettemin lijkt met 
de recente wetswijzigingen de weg ingeslagen naar 
het verminderen van de administratieve lasten zon-
der dat de effectiviteit van het recht en de bescher-
mingsniveaus afnemen. De aankomende Omge-
vingswet zal helpen het proces mogelijk versnellen.

Hoewel Nederland op bepaalde punten zou kunnen 
kiezen meer te doen of verder te gaan, zijn er ook 
argumenten die tegen zo’n keuze pleiten, met name 
de ongunstige gevolgen voor de concurrentieposi-
tie van Nederland en de effecten op de prikkels tot 
innovatie en ondernemingslust in het algemeen. In-
ternationale of Europese afspraken hebben daarom 
de voorkeur. Nederland speelt een actieve rol in het 
proces van de evaluatie en mogelijke herziening 
van de Europese Richtlijn milieuaansprakelijkheid 
en zou er goed aan doen om die kritisch-construc-
tieve rol te blijven spelen.

Zorgplicht neemt steeds grotere vlucht in  
milieurecht

Het Metro-onderzoek concludeert dat het begrip 
‘zorgplicht’ in het milieurecht een steeds grotere 
vlucht heeft genomen. In aanvulling op specifieke 
regels ter bescherming van milieucomponenten, 
zijn in belangrijke milieuwetten zorgplichten opge-
nomen. Zo vinden we nu dergelijke plichten in arti-
kel 1.1a Wet milieubeheer, artikel 6.8 Waterwet en 
artikel 13 Wet bodembescherming. In de nieuwe 
Omgevingswet is in artikel 1.6 een brede zorgplicht 
opgenomen (‘eenieder draagt voldoende zorg voor 

de fysieke leefomgeving’). Hoewel de meningen 
verdeeld zijn over het nut en de wenselijkheid van 
zorgplichten en juridische problemen rijzen bij de 
toepassing ervan waardoor de handhaafbaarheid 
problematisch kan zijn, geven zij in bepaalde ge-
vallen aanvullende mogelijkheden aan het bevoegd 
gezag om milieubescherming af te dwingen. An-
ders bekeken, net als het relativiteitsvereiste, heeft 
de algemene zorgvuldigheidsnorm van het civiele 
recht zich nu dus ook verder genesteld in het pu-
blieke milieurecht. Daarmee is de bevoegdheid van 
het overheidsgezag ook toegenomen, waardoor de 
rechtszekerheid is afgenomen en de rechterlijke be-
scherming tegen willekeurige, onevenredige of discri-
minatoire beslissingen aan belang gewonnen heeft.

Reikwijdte publiek recht verder toegenomen

Uit het onderzoek naar de wettelijke aansprakelijk-
heid voor milieugevolgen blijkt dat de reikwijdte van 
het publiek recht verder lijkt te zijn toegenomen. Het 
heeft zich ook uitgestrekt tot die gebieden waar (ci-
vielrechtelijke) aansprakelijkheid tot nu toe slechts 
een ondergeschikte rol kon spelen, zoals klimaat-
verandering en de kringloopeconomie. Er is toege-
nomen aandacht voor de relatie tussen milieu en 
gezondheid (zie bijvoorbeeld het beleid ten aanzien 
van luchtkwaliteit en chemische stoffen) en voor on-
zekere risico’s, zoals nanotechnologie en endocrien 
actieve stoffen (ofwel ‘endocriene verstoorders’). 
Deze publiekrechtelijke ontwikkelingen kunnen ook 
doorwerking hebben in de omvang van privaatrech-
telijke milieuaansprakelijkheid, met name via de open 
normen van de schuldaansprakelijkheid, aangezien 
schending van een publiekrechtelijke norm in veel 
gevallen tevens onrechtmatig handelen oplevert.

Het vigerende Nederlandse systeem voor milieuaan-
sprakelijkheid in enge zin (herstel of vergoeding van 
aangerichte milieuschade) omvat enerzijds de pu-
bliekrechtelijke regeling ter uitvoering van de Euro-
pese Richtlijn milieuaansprakelijkheid voor typische 
milieuschade en anderzijds het (geobjectiveerde) 
schuldaansprakelijkheidsregime van Artikel 6:162 
van het Burgerlijk wetboek aangevuld met enkele 
specifieke (risico)aansprakelijkheidsregimes voor, 
onder meer gevaarlijke stoffen, defecte producten 
en stortplaatsen. In de periode 2010-2015 is het 
systeem van milieuaansprakelijkheid verder uitge-
breid (of zal het binnenkort uitgebreid worden) met 
enkele nieuwe regels betreffende het opruimen van 
scheepswrakken en de opslag van CO2. Terwijl de 
privaatrechtelijke regimes slechts ‘traditionele’ scha-
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de dekken, strekt het publiekrechtelijke milieuaan- 
sprakelijkheidsregime zich uit tot schade aan de 
niet-toegeëigende natuur (beschermde soorten en 
habitats). Dit geheel vormt een coherent samenstel-
sel van regels dat in het algemeen, hoewel het niet 
alle milieuschade volledig dekt (zie deel VI A over 
leemten), een goed niveau van milieubescherming 
en preventie en herstel van milieuschade kan ga-
randeren. Daarbij komt nog dat ook de rechterlijke 
macht een actieve rol heeft gespeeld en de regels 
heeft geïnterpreteerd en toegepast op een wijze 
die onduidelijkheden of kleine hiaten pleegt weg 
te werken, of in ieder geval de wetgever wijst op 
de grenzen van het milieuaansprakelijkheidsrecht.

Geen leemten in Nederlands aansprakelijkheids-
recht

Aangezien het Nederlandse systeem van milieuaan-
sprakelijkheid reeds een matuur rechtsstelsel is, zijn 
er geen duidelijke leemten die een urgente invulling 
eisen. De juridische maatregelen die evidente mi-
lieuvoordelen bieden, aldus het Metro-onderzoek, 
zijn reeds genomen. De aanvullende maatregelen 
die nu nog genomen kunnen worden vergen veelal 
een meer delicate kosten-batenafweging. Desal-
niettemin zijn er door de wetgever bepaalde keuzes 
gemaakt die de omvang van milieuaansprakelijk-
heid beïnvloeden. Zo heeft Nederland besloten af te 
zien van ‘gold-plating’ bij de omzetting van de Euro-
pese richtlijn milieuaansprakelijkheid, waardoor het 
bij een ‘minimum-transpositie’ is gebleven. Dergelij-
ke keuzes zijn gebaseerd op een afweging van de 
kosten en baten die door de politiek verantwoorde-
lijken op bepaalde momenten gemaakt zijn. Daarbij 
speelde een belangrijke rol dat het regime dat door 
de richtlijn is ingericht (titel 17.2 Wet milieubeheer) 
in de praktijk weinig wordt toegepast.

Concernaansprakelijkheid

Volgens het Metro-onderzoek heeft het ongeval bij 
Chemiepack aangetoond, dat er een probleem be-
staat ten aanzien van de bekostiging van het herstel 
van (zeer) aanzienlijke milieuschade die is veroor-
zaakt door bedrijven die niet over de middelen be-
schikken om het herstel te bekostigen. De vervuiler 
betaalt niet altijd en soms komt milieuschade voor 
rekening van de publieke middelen. De doorbraak 
van aansprakelijkheid naar andere vennootschap-
pen betrokken bij de activiteiten van Chemie-Pack 
heeft enig soelaas geboden en geleid tot een schik-
king die tenminste een (klein) deel van de kosten 

dekt. Meer in het algemeen wordt in de literatuur 
al geruime tijd gepleit voor het opheffen van de be-
perkte aansprakelijkheid van vennootschappen ten 
aanzien van crediteuren uit onrechtmatige daad. Als 
variatie op dit thema is ook beargumenteerd dat de 
beperkte aansprakelijkheid van een moederonder-
neming voor de schulden uit onrechtmatige daad 
van haar dochterondernemingen moet worden op-
geheven (het idee van concernaansprakelijkheid).

Financiële zekerheid milieuschade

Het Metro-onderzoek concludeert dat zekerheids-
stelling voorafgaande aan de start van risicodra-
gende activiteiten een manier is om de beschik-
baarheid van (een minimum aan) fondsen voor 
het herstel van milieuschade te garanderen. In Ne-
derland is geen algemeen systeem van financiële 
zekerheid van toepassing, hoewel op een aantal 
deelgebieden zekerheidsstelling verplicht is. Het 
Besluit financiële zekerheid milieubeheer is in 2010 
afgeschaft vanwege de negatieve gevolgen op on-
dernemingen en niet vervangen. Dat betekent niet 
dat financiële zekerheid daarmee definitief van het 
toneel is verdwenen. Het valt op dat in verscheidene 
nieuwe regelingen de verplichting tot het stellen van 
financiële zekerheid (anders dan in de Richtlijn mi-
lieuaansprakelijkheid) expliciet wel werd ingevoerd. 
Er zijn verschillende manieren waarop zekerheid 
kan worden gesteld, maar het lijdt geen twijfel dat 
verzekering het meest efficiënte instrument is om 
tot een systeem van financiële zekerheid te komen. 
Nederland zou daarom moeten voortgaan met het 
aanmoedigen van de verzekeringsmarkt voor mili-
euschade en concurrentie in die markt. Indien tot 
een algemene verplichte zekerheidsstelling wordt 
besloten voor bepaalde categorieën activiteiten 
verdient het overweging de overheid een directe 
aanspraak tegen de verzekeraar te verlenen, zoals 
in het Verdrag van Nairobi en de implementerende 
Nederlandse wetgeving is opgenomen. Verplichte 
zekerheidsstelling roept ook een aantal andere las-
tige vragen op; indien de wetgever geen verplich-
ting wenst op te leggen, zou overwogen kunnen 
worden te eisen dat onverzekerde ondernemingen 
zich registreren in een publiek register.

Uitbreiding milieuaansprakelijkeheid

Op enkele punten kan de milieuaansprakelijkheid 
volgens het Metro-onderzoek nog verder uitgebreid 
worden. Op Europees niveau zal worden gekeken 
naar de drempels voor aansprakelijkheid die de 
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Richtlijn milieuaansprakelijkheid stelt (met name 
de eis dat de schade ‘aanzienlijk’ moet zijn), de lijst 
van activiteiten die aan risicoaansprakelijkheid on-
derworpen zijn, het stellen van financiële zekerheid 
en verzekering en andere (knel)punten. Nederland 
zal uiteraard het Europese beleid in dit opzicht die-
nen te volgen, maar heeft uit hoofde van de Richtlijn 
ook de mogelijkheid nu reeds bepaalde aspecten 
aan te pakken, zoals de uitbreiding van de door 
de wet beschermde natuurlijke rijkdommen. Tegen 
actie vooruitlopend op een mogelijke toekomstige 
herziening van de Europese richtlijn pleit niet alleen 
het mogelijke effect op de concurrentiepositie van 
Nederland, maar ook het kleine aantal gevallen van 
milieuschade dat onder de richtlijn valt.

Risicoaansprakelijkheid voor industriële activiteiten 
of algemene omkering van de bewijslast

Het Metro-onderzoek concludeert dat de reikwijdte 
van het privaatrechtelijke deel van de milieuaanspra-
kelijkheid verder opgerekt zou kunnen worden. Daar-
bij zou men kunnen denken aan het creëren van een 
algehele civielrechtelijke risicoaansprakelijkheid voor 
industriële activiteiten, of aan een algemene omkering 
van de bewijslast bij bepaalde, nauwkeurig te defini-
eren categorieën van industriële ongevallen via een 
weerlegbaar wettelijk vermoeden (zoals in verband 
met schade ten gevolge van gaswinning in Groningen 
is voorgesteld). Voorts is het schadebegrip in het ci-
viele recht beperkt en omvat het niet de schade aan 
milieubestanddelen die aan niemand toebehoren of 
anderszins niet zijn toegeëigend. Gezien het feit dat 
de Europese Richtlijn specifiek voor dit type schade 
is uitgevaardigd, ligt het niet in de rede om daaraan te 
tornen. In dit verband dient bedacht te worden dat het 
aansprakelijkheidsrecht een dynamisch rechtsgebied 
is en dat de rechter de open normen van het recht, 
zoals de zorgvuldigheidsnorm en de leer van ‘gevaar-
zetting’, steeds opnieuw zal herinterpreteren in het 
licht van de relevante feiten, de maatschappelijke ont-
wikkelingen en de voortschrijdende wetenschap en 
technologie. Op het gebied van de aansprakelijkheid 
van moederondernemingen voor de onrechtmatige 
daden van hun dochters (zie onder meer de rechtsza-
ken tegen Shell) en de ketenverantwoordelijkheid en 
-aansprakelijkheid zijn verdere ontwikkelingen in de 
rechterspraak te verwachten. Door de toegenomen 
aandacht voor maatschappelijk verantwoord onderne-
men en duurzame industriële ontwikkeling komen mo-
rele verplichtingen in beeld voor een verantwoord mi-
lieumanagement en ketenbeheer. Wanneer dergelijke 
morele plichten geschonden worden, is schending 

van de privaatrechtelijke zorgvuldigheidsnorm niet ver 
weg. De uitspraak van de rechtbank Den Haag in de 
Urgenda-zaak heeft aangetoond dat de rechterlijke 
macht in bepaalde gevallen bereid is om juridische 
begrippen, zoals gevaarzetting en causaal verband, te 
herinterpreteren om het milieu beter te beschermen.

Onzekere risico’s

Het meest netelige vraagstuk in het milieuaanspra-
kelijkheidsrecht is waarschijnlijk hoe de nieuwe, 
onzekere risico’s van innovatieve technologieën en 
onvolledig begrepen processen het best worden 
aangepakt, aldus het Metro-onderzoek. De onze-
kerheid van de risico’s maakt dat aansprakelijkheid 
gemakkelijk te ver kan doorschieten en daardoor 
negatieve afschrikkende effecten genereert. Op het 
vlak van causaal verband zijn theorieën van pro-
portionele aansprakelijkheid slecht toepasbaar op 
onzekere risico’s, omdat de juiste proportie niet vol-
doende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Wan-
neer het causaal verband onzeker blijft, is regulering 
te prefereren boven aansprakelijkheid. Waar het 
generieke causale verband wel bekend is, kan (risi-
co)aansprakelijkheid voor nieuwe risico’s ertoe lei-
den dat de externe kosten geïnternaliseerd worden 
waardoor ondernemers de juiste prikkels krijgen. 
Eerste Kamer, Bijlage bij Kamerstuk 2016-2017, 
28663 - 32862 nr. B

Eisen inzake ecologisch ontwerp van  
verwarmingstoestellen

Op 1 oktober 2017 treedt in werking de Regeling 
van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Mi-
lieu houdende regels betreffende de eisen inzake 
ecologisch ontwerp van verwarmingstoestellen Met 
deze regeling wordt beoogd te voldoen aan enke-
le verplichtingen die voortvloeien uit de EU-regel-
geving inzake het ecologisch ontwerp van verwar-
mingstoestellen. De onderhavige regeling beoogt 
hierin te voorzien, in het bijzonder in de verplichting 
om een typegoedkeuringsprocedure te volgen en 
te voorzien in de regeling voor de erkenning van 
een of meer geaccrediteerde conformiteitsbeoor-
delingsinstanties, die de vorenbedoelde typegoed-
keuring van olie- en gasgestookte verwarmings-
toestellen verrichten. Daarnaast controleren de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties overeenkom-
stig de bijlagen III en IV bij richtlijn 92/42/EEG of 
verwarmingstoestellen in overeenstemming zijn 
met een goedgekeurd type. De conformiteitsbe-
oordelingsinstanties moeten worden aangemeld bij 
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de Europese Commissie en worden daarom aan-
geduid als ‘aangemelde instantie’ (artikel 8, eerste 
lid, van richtlijn 92/42/EEG). Zij verrichten onder 
meer EU-typeonderzoek en geven verklaringen 
van EU-typeonderzoek af en controleren of verwar-
mingstoestellen in overeenstemming zijn met een 
goedgekeurd type verwarmingstoestel. Volgens 
artikel 4, vierde lid, is de Minister van I en M met 
de melding van de erkende conformiteitsbeoorde-
lingsinstanties aan de Europese Commissie belast. 
Fabrikanten moeten voldoen aan de verplichtingen 
die voor hen voortvloeien uit de bijlagen III en IV bij 
richtlijn 92/42/EEG. De fabrikant moet onder meer 
maatregelen nemen om te verzekeren dat de door 
hem geproduceerde toestellen overeenkomen met 
het goedgekeurde representatieve exemplaar van 
het desbetreffende type verwarmingstoestel en 
voldoen aan de eisen inzake ecologisch ontwerp. 
Staatscourant, nr. 48536, 25-08-2017

Nadere regels voor boorgaten op zee

Op 29 augustus is in werking getreden de Regeling 
van de Minister van Economische Zaken van 22 au-
gustus 2017, nr. WJZ/17080794, tot wijziging van 
de Mijnbouwregeling en de Regeling algemene re-
gels milieu mijnbouw (nadere regels voor boorgaten 
en lozingen op zee). In deze regeling zijn een aantal 
wijzigingen van de Mijnbouwregeling over verschil-
lende onderwerpen bij elkaar gebracht. De wijzigin-
gen hebben met name betrekking op: het werkpro-
gramma voor het stimuleren via een boorgat of put, 
de uitvoering van besluiten en aanbevelingen als 
bedoeld in artikel 13 van het Verdrag inzake de be-
scherming van het mariene milieu in het noordoos-
telijk deel van de Atlantische Oceaan, met bijlagen 
en aanhangsels (Trb. 1993, 16), met vertaling (Trb. 
1993, 141), waaronder regels voor de uitvoering van 
Europese verordeningen inzake chemicaliën, het 
verstrekken van gegevens uit het verkenningson-
derzoek als bedoeld in artikel 108 Mijnbouwbe-
sluit en enkele regelingstechnische correcties. 
Staatscourant 2017, nr. 49271 28-08-2017

Internetconsultatie over budget meerjaren- 
programma geluidsanering

Tot 18 september 2017 vindt een internetconsul-
tatie plaats over de Wet tot wijziging van de Wet 
milieubeheer houdende een maximaal budget voor 
het meerjarenprogramma geluidsanering. Op ba-
sis van de Wet milieubeheer moeten Rijkswater-
staat en ProRail voor alle hoofd(spoor)wegen een 

saneringsplan opstellen. Een saneringsplan geeft 
op basis van de bestaande geluidhinder aan of er 
maatregelen, zoals stille wegdekken, raildempers 
en geluidschermen, moeten worden getroffen. Het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu is voorne-
mens de Wet milieubeheer te wijzigen opdat de 
maatregelen kunnen worden geprioriteerd, zoda-
nig dat het beschikbare budget niet overschreden 
wordt. Doel van de voorgenomen wetswijziging is 
dat saneringsmaatregelen kunnen worden gepri-
oriteerd, zodanig dat het beschikbare budget niet 
overschreden wordt. Daardoor zullen voor de laagst 
belaste saneringsobjecten (dit zijn woningen en ge-
luidgevoelige gebouwen zoals scholen en zieken-
huizen) in sommige gevallen geluidbeperkende 
maatregelen, zoals stille wegdekken, raildempers 
en geluidschermen, niet getroffen worden. Voor alle 
saneringsobjecten wordt wel budget gereserveerd 
om zo nodig gevelisolatie uit te voeren, zodat kan 
worden voldaan aan de wettelijke binnenwaarde. Er 
zullen dus geen saneringsobjecten buiten de boot 
vallen. Deze wetswijziging legt een grondslag om 
dit mogelijk te maken. Uitwerking van de criteria 
vindt plaats in of krachtens een algemene maatre-
gel van bestuur, die op een later moment in con-
sultatie wordt gebracht. Het uitgangspunt voor de 
criteria is verwoord in een brief aan de Kamer van 1 
september 2016: “zo veel mogelijk geluidgehinder-
den op de hoogst belaste locaties zo goed mogelijk 
te beschermen met de meest efficiënte maatrege-
len.” De consultatie vindt plaats om belangstellen-
den en belanghebbenden de gelegenheid te bie-
den een reactie te geven op het wetsvoorstel en 
de memorie van toelichting. Op de gehele voor-
genomen wijziging kan een reactie worden geven.  
www.overheid.nl

Internetconsultatie over wijzigen Regeling  
bodemkwaliteit

Tot 18 september 2017 vindt een internetconsultatie 
plaats over de Wijziging van de Regeling bodem-
kwaliteit in verband met periodieke actualisatie. Het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu voert een pe-
riodieke wijziging door in de Regeling bodemkwali-
teit. Deze regeling wordt regelmatig geactualiseerd 
vanwege innovaties en veranderende inzichten. Met 
de actualisatie wordt invulling gegeven aan één van 
de verbeterpunten uit de evaluatie van het Besluit 
bodemkwaliteit uit 2011, te weten het beter borgen 
van de uitvoering van het vooronderzoek. Uit on-
derzoek van toezichthouders is namelijk gebleken 
dat regelmatig milieu hygiënische verklaringen voor 
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Richtlijn milieuaansprakelijkheid stelt (met name 
de eis dat de schade ‘aanzienlijk’ moet zijn), de lijst 
van activiteiten die aan risicoaansprakelijkheid on-
derworpen zijn, het stellen van financiële zekerheid 
en verzekering en andere (knel)punten. Nederland 
zal uiteraard het Europese beleid in dit opzicht die-
nen te volgen, maar heeft uit hoofde van de Richtlijn 
ook de mogelijkheid nu reeds bepaalde aspecten 
aan te pakken, zoals de uitbreiding van de door 
de wet beschermde natuurlijke rijkdommen. Tegen 
actie vooruitlopend op een mogelijke toekomstige 
herziening van de Europese richtlijn pleit niet alleen 
het mogelijke effect op de concurrentiepositie van 
Nederland, maar ook het kleine aantal gevallen van 
milieuschade dat onder de richtlijn valt.

Risicoaansprakelijkheid voor industriële activiteiten 
of algemene omkering van de bewijslast

Het Metro-onderzoek concludeert dat de reikwijdte 
van het privaatrechtelijke deel van de milieuaanspra-
kelijkheid verder opgerekt zou kunnen worden. Daar-
bij zou men kunnen denken aan het creëren van een 
algehele civielrechtelijke risicoaansprakelijkheid voor 
industriële activiteiten, of aan een algemene omkering 
van de bewijslast bij bepaalde, nauwkeurig te defini-
eren categorieën van industriële ongevallen via een 
weerlegbaar wettelijk vermoeden (zoals in verband 
met schade ten gevolge van gaswinning in Groningen 
is voorgesteld). Voorts is het schadebegrip in het ci-
viele recht beperkt en omvat het niet de schade aan 
milieubestanddelen die aan niemand toebehoren of 
anderszins niet zijn toegeëigend. Gezien het feit dat 
de Europese Richtlijn specifiek voor dit type schade 
is uitgevaardigd, ligt het niet in de rede om daaraan te 
tornen. In dit verband dient bedacht te worden dat het 
aansprakelijkheidsrecht een dynamisch rechtsgebied 
is en dat de rechter de open normen van het recht, 
zoals de zorgvuldigheidsnorm en de leer van ‘gevaar-
zetting’, steeds opnieuw zal herinterpreteren in het 
licht van de relevante feiten, de maatschappelijke ont-
wikkelingen en de voortschrijdende wetenschap en 
technologie. Op het gebied van de aansprakelijkheid 
van moederondernemingen voor de onrechtmatige 
daden van hun dochters (zie onder meer de rechtsza-
ken tegen Shell) en de ketenverantwoordelijkheid en 
-aansprakelijkheid zijn verdere ontwikkelingen in de 
rechterspraak te verwachten. Door de toegenomen 
aandacht voor maatschappelijk verantwoord onderne-
men en duurzame industriële ontwikkeling komen mo-
rele verplichtingen in beeld voor een verantwoord mi-
lieumanagement en ketenbeheer. Wanneer dergelijke 
morele plichten geschonden worden, is schending 

van de privaatrechtelijke zorgvuldigheidsnorm niet ver 
weg. De uitspraak van de rechtbank Den Haag in de 
Urgenda-zaak heeft aangetoond dat de rechterlijke 
macht in bepaalde gevallen bereid is om juridische 
begrippen, zoals gevaarzetting en causaal verband, te 
herinterpreteren om het milieu beter te beschermen.

Onzekere risico’s

Het meest netelige vraagstuk in het milieuaanspra-
kelijkheidsrecht is waarschijnlijk hoe de nieuwe, 
onzekere risico’s van innovatieve technologieën en 
onvolledig begrepen processen het best worden 
aangepakt, aldus het Metro-onderzoek. De onze-
kerheid van de risico’s maakt dat aansprakelijkheid 
gemakkelijk te ver kan doorschieten en daardoor 
negatieve afschrikkende effecten genereert. Op het 
vlak van causaal verband zijn theorieën van pro-
portionele aansprakelijkheid slecht toepasbaar op 
onzekere risico’s, omdat de juiste proportie niet vol-
doende betrouwbaar kan worden vastgesteld. Wan-
neer het causaal verband onzeker blijft, is regulering 
te prefereren boven aansprakelijkheid. Waar het 
generieke causale verband wel bekend is, kan (risi-
co)aansprakelijkheid voor nieuwe risico’s ertoe lei-
den dat de externe kosten geïnternaliseerd worden 
waardoor ondernemers de juiste prikkels krijgen. 
Eerste Kamer, Bijlage bij Kamerstuk 2016-2017, 
28663 - 32862 nr. B

Eisen inzake ecologisch ontwerp van  
verwarmingstoestellen

Op 1 oktober 2017 treedt in werking de Regeling 
van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Mi-
lieu houdende regels betreffende de eisen inzake 
ecologisch ontwerp van verwarmingstoestellen Met 
deze regeling wordt beoogd te voldoen aan enke-
le verplichtingen die voortvloeien uit de EU-regel-
geving inzake het ecologisch ontwerp van verwar-
mingstoestellen. De onderhavige regeling beoogt 
hierin te voorzien, in het bijzonder in de verplichting 
om een typegoedkeuringsprocedure te volgen en 
te voorzien in de regeling voor de erkenning van 
een of meer geaccrediteerde conformiteitsbeoor-
delingsinstanties, die de vorenbedoelde typegoed-
keuring van olie- en gasgestookte verwarmings-
toestellen verrichten. Daarnaast controleren de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties overeenkom-
stig de bijlagen III en IV bij richtlijn 92/42/EEG of 
verwarmingstoestellen in overeenstemming zijn 
met een goedgekeurd type. De conformiteitsbe-
oordelingsinstanties moeten worden aangemeld bij 
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de Europese Commissie en worden daarom aan-
geduid als ‘aangemelde instantie’ (artikel 8, eerste 
lid, van richtlijn 92/42/EEG). Zij verrichten onder 
meer EU-typeonderzoek en geven verklaringen 
van EU-typeonderzoek af en controleren of verwar-
mingstoestellen in overeenstemming zijn met een 
goedgekeurd type verwarmingstoestel. Volgens 
artikel 4, vierde lid, is de Minister van I en M met 
de melding van de erkende conformiteitsbeoorde-
lingsinstanties aan de Europese Commissie belast. 
Fabrikanten moeten voldoen aan de verplichtingen 
die voor hen voortvloeien uit de bijlagen III en IV bij 
richtlijn 92/42/EEG. De fabrikant moet onder meer 
maatregelen nemen om te verzekeren dat de door 
hem geproduceerde toestellen overeenkomen met 
het goedgekeurde representatieve exemplaar van 
het desbetreffende type verwarmingstoestel en 
voldoen aan de eisen inzake ecologisch ontwerp. 
Staatscourant, nr. 48536, 25-08-2017

Nadere regels voor boorgaten op zee

Op 29 augustus is in werking getreden de Regeling 
van de Minister van Economische Zaken van 22 au-
gustus 2017, nr. WJZ/17080794, tot wijziging van 
de Mijnbouwregeling en de Regeling algemene re-
gels milieu mijnbouw (nadere regels voor boorgaten 
en lozingen op zee). In deze regeling zijn een aantal 
wijzigingen van de Mijnbouwregeling over verschil-
lende onderwerpen bij elkaar gebracht. De wijzigin-
gen hebben met name betrekking op: het werkpro-
gramma voor het stimuleren via een boorgat of put, 
de uitvoering van besluiten en aanbevelingen als 
bedoeld in artikel 13 van het Verdrag inzake de be-
scherming van het mariene milieu in het noordoos-
telijk deel van de Atlantische Oceaan, met bijlagen 
en aanhangsels (Trb. 1993, 16), met vertaling (Trb. 
1993, 141), waaronder regels voor de uitvoering van 
Europese verordeningen inzake chemicaliën, het 
verstrekken van gegevens uit het verkenningson-
derzoek als bedoeld in artikel 108 Mijnbouwbe-
sluit en enkele regelingstechnische correcties. 
Staatscourant 2017, nr. 49271 28-08-2017

Internetconsultatie over budget meerjaren- 
programma geluidsanering

Tot 18 september 2017 vindt een internetconsul-
tatie plaats over de Wet tot wijziging van de Wet 
milieubeheer houdende een maximaal budget voor 
het meerjarenprogramma geluidsanering. Op ba-
sis van de Wet milieubeheer moeten Rijkswater-
staat en ProRail voor alle hoofd(spoor)wegen een 

saneringsplan opstellen. Een saneringsplan geeft 
op basis van de bestaande geluidhinder aan of er 
maatregelen, zoals stille wegdekken, raildempers 
en geluidschermen, moeten worden getroffen. Het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu is voorne-
mens de Wet milieubeheer te wijzigen opdat de 
maatregelen kunnen worden geprioriteerd, zoda-
nig dat het beschikbare budget niet overschreden 
wordt. Doel van de voorgenomen wetswijziging is 
dat saneringsmaatregelen kunnen worden gepri-
oriteerd, zodanig dat het beschikbare budget niet 
overschreden wordt. Daardoor zullen voor de laagst 
belaste saneringsobjecten (dit zijn woningen en ge-
luidgevoelige gebouwen zoals scholen en zieken-
huizen) in sommige gevallen geluidbeperkende 
maatregelen, zoals stille wegdekken, raildempers 
en geluidschermen, niet getroffen worden. Voor alle 
saneringsobjecten wordt wel budget gereserveerd 
om zo nodig gevelisolatie uit te voeren, zodat kan 
worden voldaan aan de wettelijke binnenwaarde. Er 
zullen dus geen saneringsobjecten buiten de boot 
vallen. Deze wetswijziging legt een grondslag om 
dit mogelijk te maken. Uitwerking van de criteria 
vindt plaats in of krachtens een algemene maatre-
gel van bestuur, die op een later moment in con-
sultatie wordt gebracht. Het uitgangspunt voor de 
criteria is verwoord in een brief aan de Kamer van 1 
september 2016: “zo veel mogelijk geluidgehinder-
den op de hoogst belaste locaties zo goed mogelijk 
te beschermen met de meest efficiënte maatrege-
len.” De consultatie vindt plaats om belangstellen-
den en belanghebbenden de gelegenheid te bie-
den een reactie te geven op het wetsvoorstel en 
de memorie van toelichting. Op de gehele voor-
genomen wijziging kan een reactie worden geven.  
www.overheid.nl

Internetconsultatie over wijzigen Regeling  
bodemkwaliteit

Tot 18 september 2017 vindt een internetconsultatie 
plaats over de Wijziging van de Regeling bodem-
kwaliteit in verband met periodieke actualisatie. Het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu voert een pe-
riodieke wijziging door in de Regeling bodemkwali-
teit. Deze regeling wordt regelmatig geactualiseerd 
vanwege innovaties en veranderende inzichten. Met 
de actualisatie wordt invulling gegeven aan één van 
de verbeterpunten uit de evaluatie van het Besluit 
bodemkwaliteit uit 2011, te weten het beter borgen 
van de uitvoering van het vooronderzoek. Uit on-
derzoek van toezichthouders is namelijk gebleken 
dat regelmatig milieu hygiënische verklaringen voor 
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toe te passen grond worden opgesteld zonder dat 
een vooronderzoek is uitgevoerd. Voorts wordt een 
uitvoeringsvraagstuk voor de bovenafdichting van 
stortplaatsen opgelost en wordt de registratiever-
plichting voor veldwerkers aangepast. Tot slot is met 
de wijziging van de regeling een enkele fout hersteld. 
www.overheid.nl

Wijziging Activiteitenbesluit

In het Staatsblad is gepubliceerd het Besluit van 
23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer in verband met de vermindering van 
emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de 
glastuinbouw en open teelten. Dit besluit wijzigt 
het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking 
tot het gebruik en het lozen van gewasbescher-
mingsmiddelen in de landbouw. De regels voor 
agrarische bedrijven worden op twee onder- wer-
pen aangescherpt. Glastuinbouwbedrijven dienen 
afvalwater dat gewasbeschermingsmid- delen 
bevat, te zuiveren. In de open teelten worden de 
teeltvrije zones van enkele gewassen verbreed en 
moeten verdergaande driftreducerende technieken 
worden toegepast. Tevens wordt een vereenvoudi-
ging van het besluit doorgevoerd, door vervanging 
van enkele middelvoorschriften door doelvoor-
schriften. Naar aanleiding van de inspraak op het 
ontwerpbesluit maakt dit besluit het mogelijk om 
bij maatwerkvoorschrift toe te staan dat de lichte-
missie vanuit de kassen van glastuinbouwbedrijven 
meer of juist minder wordt gereduceerd dan in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer is voorgeschreven. 
Staatsblad 2017, 305, 14-07-2017

Staat van de veiligheid majeure  
risicobedrijven 2016

De Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 
2016 geeft op basis van kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens een beeld van de naleving en veiligheids-
situatie van de zogenaamde Brzo- bedrijven in Ne-
derland in 2016. De rapportage over de Staat van de 
Veiligheid bij deze groep risicobedrijven wordt jaar-
lijks aan de Tweede Kamer aangeboden door het mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). De 
jaarlijkse rapportage komt tot stand in overleg met 
de samenwerkende toezichthouders van BRZO+, 
het Interprovinciaal Overleg (IPO), VNO-NCW en de 
binnen Veiligheid Voorop samenwerkende branche-
organisaties in de (petro)chemische sector.

De Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 
2016 is zowel gebaseerd op de rapportages van 
overheden als op rapportages van het bedrijfsleven 
over de veiligheidssituatie bij risicovolle bedrijven. 
De overheden hebben gerapporteerd over de ver-
gunningverlening, het toezicht en de handhaving 
(VTH) op naleving van de wet- en regelgeving 
en de voorbereiding op de rampenbestrijding (de 
kernelementen van de Seveso-richtlijn). Het be-
drijfsleven heeft gerapporteerd over de veiligheid-
sprestaties en veiligheidsacties bij de bij Veiligheid 
Voorop aangesloten Brzo-bedrijven. Tevens wordt 
de veiligheidssituatie rondom de Brzo-bedrijven in 
Nederland in een internationale context geplaatst. 
De Brzo-toezichthouders maken in hun rapportage 
over 2016 geen melding van een situatie bij een Br-
zo-bedrijf waar sprake is van een langdurig onbe-
heerste veiligheidssituatie met verhoogd risico voor 
werknemers en de omgeving, zoals bij Odfjell in 
2012 heeft plaatsgevonden. In 2016 zijn er zes in-
cidenten aan Europa gemeld, die volgens de richt-
lijn onder de definitie van zwaar ongeval vallen. In 
2015 waren dit er 32. Bij een zwaar ongeval waren 
één dode en één zwaar gewonde te betreuren. De 
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) onderzoekt 
de incidenten die aan Europa worden gemeld. 
Tweede Kamer, Bijlage bij Kamerstuk 2016-2017, 
26956 nr. 210, 11-07-2017

Internetconsultatie routering spoorvervoer  
gevaarlijke stoffen 

Tot 14 september 2017 loopt de internetconsultatie 
over een Routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke 
stoffen over het spoor, dat het ministerie van Infra-
structuur en Milieu voorbereidt. 

In dit routeringsbesluit wordt het vervoer van 
brandbare gassen en zeer giftige vloeistoffen 
(stofcategorieën A en D4) over de baanvakken 
Amersfoort-Apeldoorn en Eindhoven-Venlo ver-
boden. Door het verbod is de Betuweroute met 
grensovergang Zevenaar het meest logische al-
ternatief. Spoorgoederenvervoerders die over het 
Nederlandse spoorwegnet mogen rijden worden 
direct door het besluit geraakt. Bedrijven die ge-
vaarlijke stoffen over het spoor laten vervoeren 
worden indirect door het besluit geraakt. Voor het 
bedrijfsleven gaan de vervoerskosten mogelijk 
omhoog als via andere routes moet worden gere-
den. De consultatie vindt plaats om vervoerders, 
verladers, decentrale overheden, omwonenden 
en andere belangstellenden de gelegenheid te 
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bieden een reactie te geven op de inhoud, gevol-
gen en proportionaliteit van het routeringsbesluit. 
www.overheid.nl

Internetconsultatie wijzigen Rijkswet  
Onderzoeksraad voor veiligheid

Tot 25 september 2017 loopt de internetconsulta-
tie op de Wijziging van de Rijkswet Onderzoeks-
raad voor veiligheid. Dit wetsvoorstel strekt ertoe 
om enkele wijzigingen aan te brengen in de Rijks-
wet Onderzoeksraad voor veiligheid. Bij brief van 
29 juni 2015 heeft de minister van Veiligheid en 
Justitie de Tweede Kamer laten weten de Rijks-
wet op enkele onderdelen te willen wijzigen, naar 
aanleiding van de evaluatie van de Onderzoeks-
raad uit 2013. De grootste inhoudelijke wijziging 
van dit wetsvoorstel is de opheffing van de on-
derzoeksbeperking naar openbare-orde-voorval-
len. Er wordt verwacht dat deze wijziging geen 
financiële gevolgen heeft en geen gevolgen voor 
de administratieve lasten met zich mee brengt. 
www.overheid.nl

BERICHTEN

Rijk moet Zeeland steunen bij sanering  
Thermphos

Het kabinet moet royaal bijdragen aan de schoon-
maak van het terrein van de fosforfabriek van het fail-
liete Thermphos in Vlissingen. Als het Rijk de verant-
woordelijkheid voor de sanering blijft afschuiven op 
de provincie Zeeland en het havenbedrijf duurt de pat-
stelling voort. De sanering kan dan niet slagen, stelt 
Diederik Samsom, die in opdracht van het kabinet de 
impasse onderzocht. De oud-PvdA-leider Samsom 
bepleit een gelijke verdeling van de schoonmaakkos-
ten tussen de provincie Zeeland, het Rijk en Zeeland 
Seaports, het havenbedrijf Vlissingen-Terneuzen. Die 
kosten bedragen voorlopig 83 miljoen euro. Het Rijk 
zou daarvan dus een kleine 30 miljoen op tafel moe-
ten leggen. Ook eventuele mee- of tegenvallers zou-
den de drie samen moeten dragen.

De sanering van het sterk vervuilde terrein kost veel 
meer geld dan verwacht. De provincie en Zeeland 
Seaports kunnen de operatie daarom niet alleen dra-
gen. Doordat zij en het Rijk voortdurend op elkaars 

verplichtingen wezen en er niet voor terugschrokken 
dat juridisch uit te vechten, kwam de schoonmaak 
volgens Samsom niet van de grond. Samsom hoopt 
dat de sanering weer vaart krijgt als de drie partijen 
uit hun schuttersputje komen en zich grootmoediger 
opstellen. Hij waarschuwt dat haast geboden is.

De overheid moet verder van grote chemiebedrijven 
als Thermphos voortaan een waarborgsom of een 
bankgarantie voor saneringskosten vragen, vindt 
Samsom. Dat moet voorkomen dat de samenleving 
opdraait voor de kosten, zoals nu gebeurt. Voor 
kernreactoren is zo’n verzekering al verplicht. Ver-
der moet in het vervolg op bedrijven als deze stren-
ger worden toegezien, als het aan Samsom ligt. 
Ook zou de curator bij een faillissement rekening 
moeten houden met de gevolgen van bijvoorbeeld 
het stilleggen van een fabriek. Dat laatste heeft de 
sanering van Thermphos erg bemoeilijkt, schrijft hij.  
www.binnenlandsbestuur.nl

Fipronil vormt bedreiging voor watermilieu 

Op ruim tweehonderd pluimveebedrijven in Neder-
land is het giftige bloedluismiddel fipronil gebruikt. 
Dat middel mag onder geen beding terecht komen 
in het watermilieu omdat het schadelijk kan zijn voor 
dieren. De Unie van Waterschappen (UvW) roept het 
Rijk daarom op tot extra toezicht. Het bedrijf Chick-
friend gebruikte het verboden middel maandenlang 
zonder medeweten van de pluimveehouders. De 
boeren konden de strenge voorschriften van de Ge-
zondheidsdienst voor Dieren (GD) omtrent het ge-
bruik van fipronil dus onmogelijk naleven.

Besmet afvalwater Volgens de GD blijft het vetmin-
nende fipronil ook na reiniging met water en zeep 
actief in het afvalwater waarmee stallen zijn gerei-
nigd. Dit afvalwater mag niet worden geloosd op het 
oppervlaktewater, ook niet via het riool. Daarnaast 
kan het middel via mest en urine in de bodem te-
recht zijn gekomen via de uitloop voor kippen. Op 
die manier kan het ook doorsijpelen naar het grond-
water. De GD adviseert dan ook om de uitloop te 
laten onderzoeken op het fipronil-gehalte. De Unie 
van Waterschappen is bezorgd over de situatie en 
vraagt de ministeries van Infrastructuur en Milieu 
en Economische Zaken met klem om samen met 
de kippenboeren in kaart te brengen welke schoon-
maakmethode het milieu en het watersysteem 
zo min mogelijk belast. Ook moeten de regionale 
uitvoeringsdiensten extra toezicht houden op de 
schoonmaakactiviteiten.
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toe te passen grond worden opgesteld zonder dat 
een vooronderzoek is uitgevoerd. Voorts wordt een 
uitvoeringsvraagstuk voor de bovenafdichting van 
stortplaatsen opgelost en wordt de registratiever-
plichting voor veldwerkers aangepast. Tot slot is met 
de wijziging van de regeling een enkele fout hersteld. 
www.overheid.nl

Wijziging Activiteitenbesluit

In het Staatsblad is gepubliceerd het Besluit van 
23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer in verband met de vermindering van 
emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de 
glastuinbouw en open teelten. Dit besluit wijzigt 
het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking 
tot het gebruik en het lozen van gewasbescher-
mingsmiddelen in de landbouw. De regels voor 
agrarische bedrijven worden op twee onder- wer-
pen aangescherpt. Glastuinbouwbedrijven dienen 
afvalwater dat gewasbeschermingsmid- delen 
bevat, te zuiveren. In de open teelten worden de 
teeltvrije zones van enkele gewassen verbreed en 
moeten verdergaande driftreducerende technieken 
worden toegepast. Tevens wordt een vereenvoudi-
ging van het besluit doorgevoerd, door vervanging 
van enkele middelvoorschriften door doelvoor-
schriften. Naar aanleiding van de inspraak op het 
ontwerpbesluit maakt dit besluit het mogelijk om 
bij maatwerkvoorschrift toe te staan dat de lichte-
missie vanuit de kassen van glastuinbouwbedrijven 
meer of juist minder wordt gereduceerd dan in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer is voorgeschreven. 
Staatsblad 2017, 305, 14-07-2017

Staat van de veiligheid majeure  
risicobedrijven 2016

De Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 
2016 geeft op basis van kwantitatieve en kwalitatieve 
gegevens een beeld van de naleving en veiligheids-
situatie van de zogenaamde Brzo- bedrijven in Ne-
derland in 2016. De rapportage over de Staat van de 
Veiligheid bij deze groep risicobedrijven wordt jaar-
lijks aan de Tweede Kamer aangeboden door het mi-
nisterie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het minis-
terie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 
en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). De 
jaarlijkse rapportage komt tot stand in overleg met 
de samenwerkende toezichthouders van BRZO+, 
het Interprovinciaal Overleg (IPO), VNO-NCW en de 
binnen Veiligheid Voorop samenwerkende branche-
organisaties in de (petro)chemische sector.

De Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 
2016 is zowel gebaseerd op de rapportages van 
overheden als op rapportages van het bedrijfsleven 
over de veiligheidssituatie bij risicovolle bedrijven. 
De overheden hebben gerapporteerd over de ver-
gunningverlening, het toezicht en de handhaving 
(VTH) op naleving van de wet- en regelgeving 
en de voorbereiding op de rampenbestrijding (de 
kernelementen van de Seveso-richtlijn). Het be-
drijfsleven heeft gerapporteerd over de veiligheid-
sprestaties en veiligheidsacties bij de bij Veiligheid 
Voorop aangesloten Brzo-bedrijven. Tevens wordt 
de veiligheidssituatie rondom de Brzo-bedrijven in 
Nederland in een internationale context geplaatst. 
De Brzo-toezichthouders maken in hun rapportage 
over 2016 geen melding van een situatie bij een Br-
zo-bedrijf waar sprake is van een langdurig onbe-
heerste veiligheidssituatie met verhoogd risico voor 
werknemers en de omgeving, zoals bij Odfjell in 
2012 heeft plaatsgevonden. In 2016 zijn er zes in-
cidenten aan Europa gemeld, die volgens de richt-
lijn onder de definitie van zwaar ongeval vallen. In 
2015 waren dit er 32. Bij een zwaar ongeval waren 
één dode en één zwaar gewonde te betreuren. De 
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) onderzoekt 
de incidenten die aan Europa worden gemeld. 
Tweede Kamer, Bijlage bij Kamerstuk 2016-2017, 
26956 nr. 210, 11-07-2017

Internetconsultatie routering spoorvervoer  
gevaarlijke stoffen 

Tot 14 september 2017 loopt de internetconsultatie 
over een Routeringsbesluit vervoer van gevaarlijke 
stoffen over het spoor, dat het ministerie van Infra-
structuur en Milieu voorbereidt. 

In dit routeringsbesluit wordt het vervoer van 
brandbare gassen en zeer giftige vloeistoffen 
(stofcategorieën A en D4) over de baanvakken 
Amersfoort-Apeldoorn en Eindhoven-Venlo ver-
boden. Door het verbod is de Betuweroute met 
grensovergang Zevenaar het meest logische al-
ternatief. Spoorgoederenvervoerders die over het 
Nederlandse spoorwegnet mogen rijden worden 
direct door het besluit geraakt. Bedrijven die ge-
vaarlijke stoffen over het spoor laten vervoeren 
worden indirect door het besluit geraakt. Voor het 
bedrijfsleven gaan de vervoerskosten mogelijk 
omhoog als via andere routes moet worden gere-
den. De consultatie vindt plaats om vervoerders, 
verladers, decentrale overheden, omwonenden 
en andere belangstellenden de gelegenheid te 
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bieden een reactie te geven op de inhoud, gevol-
gen en proportionaliteit van het routeringsbesluit. 
www.overheid.nl

Internetconsultatie wijzigen Rijkswet  
Onderzoeksraad voor veiligheid

Tot 25 september 2017 loopt de internetconsulta-
tie op de Wijziging van de Rijkswet Onderzoeks-
raad voor veiligheid. Dit wetsvoorstel strekt ertoe 
om enkele wijzigingen aan te brengen in de Rijks-
wet Onderzoeksraad voor veiligheid. Bij brief van 
29 juni 2015 heeft de minister van Veiligheid en 
Justitie de Tweede Kamer laten weten de Rijks-
wet op enkele onderdelen te willen wijzigen, naar 
aanleiding van de evaluatie van de Onderzoeks-
raad uit 2013. De grootste inhoudelijke wijziging 
van dit wetsvoorstel is de opheffing van de on-
derzoeksbeperking naar openbare-orde-voorval-
len. Er wordt verwacht dat deze wijziging geen 
financiële gevolgen heeft en geen gevolgen voor 
de administratieve lasten met zich mee brengt. 
www.overheid.nl

BERICHTEN

Rijk moet Zeeland steunen bij sanering  
Thermphos

Het kabinet moet royaal bijdragen aan de schoon-
maak van het terrein van de fosforfabriek van het fail-
liete Thermphos in Vlissingen. Als het Rijk de verant-
woordelijkheid voor de sanering blijft afschuiven op 
de provincie Zeeland en het havenbedrijf duurt de pat-
stelling voort. De sanering kan dan niet slagen, stelt 
Diederik Samsom, die in opdracht van het kabinet de 
impasse onderzocht. De oud-PvdA-leider Samsom 
bepleit een gelijke verdeling van de schoonmaakkos-
ten tussen de provincie Zeeland, het Rijk en Zeeland 
Seaports, het havenbedrijf Vlissingen-Terneuzen. Die 
kosten bedragen voorlopig 83 miljoen euro. Het Rijk 
zou daarvan dus een kleine 30 miljoen op tafel moe-
ten leggen. Ook eventuele mee- of tegenvallers zou-
den de drie samen moeten dragen.

De sanering van het sterk vervuilde terrein kost veel 
meer geld dan verwacht. De provincie en Zeeland 
Seaports kunnen de operatie daarom niet alleen dra-
gen. Doordat zij en het Rijk voortdurend op elkaars 

verplichtingen wezen en er niet voor terugschrokken 
dat juridisch uit te vechten, kwam de schoonmaak 
volgens Samsom niet van de grond. Samsom hoopt 
dat de sanering weer vaart krijgt als de drie partijen 
uit hun schuttersputje komen en zich grootmoediger 
opstellen. Hij waarschuwt dat haast geboden is.

De overheid moet verder van grote chemiebedrijven 
als Thermphos voortaan een waarborgsom of een 
bankgarantie voor saneringskosten vragen, vindt 
Samsom. Dat moet voorkomen dat de samenleving 
opdraait voor de kosten, zoals nu gebeurt. Voor 
kernreactoren is zo’n verzekering al verplicht. Ver-
der moet in het vervolg op bedrijven als deze stren-
ger worden toegezien, als het aan Samsom ligt. 
Ook zou de curator bij een faillissement rekening 
moeten houden met de gevolgen van bijvoorbeeld 
het stilleggen van een fabriek. Dat laatste heeft de 
sanering van Thermphos erg bemoeilijkt, schrijft hij.  
www.binnenlandsbestuur.nl

Fipronil vormt bedreiging voor watermilieu 

Op ruim tweehonderd pluimveebedrijven in Neder-
land is het giftige bloedluismiddel fipronil gebruikt. 
Dat middel mag onder geen beding terecht komen 
in het watermilieu omdat het schadelijk kan zijn voor 
dieren. De Unie van Waterschappen (UvW) roept het 
Rijk daarom op tot extra toezicht. Het bedrijf Chick-
friend gebruikte het verboden middel maandenlang 
zonder medeweten van de pluimveehouders. De 
boeren konden de strenge voorschriften van de Ge-
zondheidsdienst voor Dieren (GD) omtrent het ge-
bruik van fipronil dus onmogelijk naleven.

Besmet afvalwater Volgens de GD blijft het vetmin-
nende fipronil ook na reiniging met water en zeep 
actief in het afvalwater waarmee stallen zijn gerei-
nigd. Dit afvalwater mag niet worden geloosd op het 
oppervlaktewater, ook niet via het riool. Daarnaast 
kan het middel via mest en urine in de bodem te-
recht zijn gekomen via de uitloop voor kippen. Op 
die manier kan het ook doorsijpelen naar het grond-
water. De GD adviseert dan ook om de uitloop te 
laten onderzoeken op het fipronil-gehalte. De Unie 
van Waterschappen is bezorgd over de situatie en 
vraagt de ministeries van Infrastructuur en Milieu 
en Economische Zaken met klem om samen met 
de kippenboeren in kaart te brengen welke schoon-
maakmethode het milieu en het watersysteem 
zo min mogelijk belast. Ook moeten de regionale 
uitvoeringsdiensten extra toezicht houden op de 
schoonmaakactiviteiten.



milieu milieucompact compact

22 23

De GD zoekt nu samen met de werkgroep ruien van 
LTO-NOP en andere betrokken organisaties en prak-
tiserende dierenartsen, naar een oplossing van het 
probleem. Daarom wordt nu onderzocht of het fipronil 
in de stal kan worden afgebroken en onschadelijk ge-
maakt. Dat zou in principe kunnen via ozon of peroxide, 
maar dan overlijden de in de stal aanwezige kippen. 
Nieuwsbrief WaterForum, 30-08-2017

Risico’s leefomgeving niet in één maat uit  
te drukken

Luchtverontreiniging, chemische stoffen, geluid en 
andere risico’s vanuit de leefomgeving zijn niet een-
voudig in één maat uit te drukken. Doordat risico-
vraagstukken specifiek zijn, is voor oplossingen altijd 
maatwerk nodig. Wel kan consistentie in dat maat-
werk worden bevorderd. Dit blijkt uit een RIVM-inven-
tarisatie van de bedreigingen en de effecten ervan op 
gezondheid, milieu, economie en maatschappij. Dit 
levert een gevarieerd beeld op van de ernst en om-
vang van risico’s, terwijl de kwaliteit van de gegevens 
sterk blijkt te verschillen. De gewenste gegevens zijn 
ook niet altijd beschikbaar. Bewijs voor gezondheid-
seffecten of schade is daardoor niet altijd te leveren, 
wat niet automatisch wil zeggen dat er geen effecten 
zijn. Verder zijn ‘nieuwe risico’s’ niet altijd eenvoudig 
te vergelijken met bekende risico’s door een gebrek 
aan gegevens over de aard en omvang ervan. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor drones, nanomaterialen en 
zelfsturende auto’s. De risico’s zijn dan onzeker.

Samenwerking tussen inhoudelijke disciplines kan 
bijdragen aan consistentie in het verzamelen, be-
werken, duiden en presenteren van veiligheidsinfor-
matie. Bij het beschrijven, beoordelen en vergelijken 
van risico’s en onzekerheden is het onvermijdelijk dat 
betrokken partijen afwegingen maken vanuit uiteen-
lopende maatschappelijke waarden en belangen.

Het RIVM heeft dit onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu, in het kader van het beleids-
programma Bewust Omgaan met Veiligheid. 
Persbericht RIVM, 24-08-2017

Kringloopwinkels profiteren van  
economische groei

Het jaar 2016 was wederom een goed jaar voor 
veel kringloopwinkels. Dat blijkt uit onderzoek dat 
jaarlijks door de Branchevereniging Kringloopbe-
drijven Nederland (BKN) wordt uitgevoerd. In ver-

gelijking met een jaar eerder werden er meer en 
betere spullen opgehaald en is de omzet gestegen. 
En dat is goed nieuws want de bij BKN aangeslo-
ten kringloopbedrijven zorgen als non-profit organi-
saties voor werk voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en daarnaast verminderen ze de 
milieubelasting. De 193 bij BKN aangesloten kring-
loopwinkels zijn voor hun inkomsten en het behalen 
van hun doelstellingen vrijwel volledig afhankelijk 
van de verkoop van 2e hands spullen, zoals meu-
bels, kleding en boeken. De kringloopwinkels lieten 
in 2016 een gemiddelde stijging van de winkelom-
zet zien van 2,4% ten opzichte van een jaar eerder. 
Het aantal klanten nam toe tot 12 miljoen, een stij-
ging van 4,9%. De 12 miljoen klanten kochten bij 
elkaar 41 miljoen gebruikte artikelen. De groei van 
de omzet werd enigszins geremd door de afname 
van inkomsten uit inzameling en recycling.

Kringloopwinkels profiteren van een goed draai-
ende economie. De tendens is dat mensen meer 
nieuwe spullen kopen en hun oude sneller naar de 
kringloop brengen. In vergelijking met een paar jaar 
terug zitten mensen letterlijk minder lang op hun 
bankstel en voordat ze het naar de kringloop bren-
gen. Hierdoor zien kringloopwinkels de kwaliteit 
toenemen. Een andere tendens is dat, onder meer 
door een groeiend milieubewustzijn, gebruikte goe-
deren steeds populairder worden. Kringloopbedrij-
ven zien hierdoor het aantal klanten toenemen en 
zien daarbij ook steeds vaker nieuwe doelgroepen 
in hun winkels. Kringloop lijkt vooral onder jongeren 
aan populariteit te winnen.

De bij BKN aangesloten kringloopbedrijven boden 
in 2016 werkgelegenheid aan zo’n 15.000 mensen. 
Ruim de helft hiervan zijn mensen met een relatief 
grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met 
een fysieke of geestelijke beperking of een versla-
vingsachtergrond. In 2016 haalden kringloopwinkels 
4,5% meer goederen op dan een jaar eerder. Bijna de 
helft (44%) hiervan kreeg een tweede leven. Van de 
niet verkochte spullen werd driekwart gesorteerd en 
uiteindelijk gerecycled. Hierdoor werd bijna 117.000 
ton aan CO2 uitstoot vermeden, ongeveer gelijk aan 
de (CO2) opnamecapaciteit van de helft van al het 
bos op de Veluwe. De belangrijkste belemmering 
voor de groei van de kringloopbranche op de korte 
termijn is het vinden van voldoende personeel. Het 
aantal vacatures bedroeg eind 2016 al 9% van het 
aantal functies en kringloopbedrijven moeten daarom 
alle zeilen bijzetten om de groei bij te kunnen benen. 
Persbericht BKN, 30-08-2017
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Nationale omgevingswetgeving in behandeling
Stand van zaken 31 augustus 2017
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Omgevingswet
16-6-14 Omgevingswet 33962 156 KB 26-4-16

Aanvullingswet Bodem 17-5-16 17-5-16

Aanvullingswet Geluid 17-5-16 17-5-16

Aanvullingswet Natuur 21-11-16

Aanvullingswet Grondeigendom 1-7-16 1-7-16

Aanvullingswet Ammoniak en veehouderij

Omgevingsbesluit 30-6-17 AMvB 30-6-17

Besluit kwaliteit leefomgeving 30-6-17 AMvB 30-6-17

Besluit activiteiten leefomgeving 30-6-17 AMvB 30-6-17

Besluit bouwen leefomgeving 30-6-17 AMvB 30-6-17

Invoeringswet Omgevingswet 30-6-17 30-6-17

Wet milieubeheer
9-11-94 Duurzaam geproduceerd hout 23982 9-7-02

3-2-00 Wijziging duurzaam geproduceerd hout 26998 14-9-00

14-10-02 Wijziging duurzaam geproduceerd hout 28631 27-1-05

19-9-16 Initiatiefwetsvoorstel  Veldman: invoering van het heffen van 
de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

34542 24-2-17

2-2-17 Verwijdering asbest en asbesthoudende producten 34675 2-2-17

18-2-17 Landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen 
van de Wm

34679 1-6-17

4-5-17 Implementatie ILUC-richtlijn (indirect land-use change) 34717 15-6-17

4-5-17 Implementatie Richtlijn (EU) 2015/1513 ivm kwaliteit benzine 
en dieselbrandstof

34717 4-5-17

Waterwet
17-6-17 Wijziging Wtw en Wet maritiem beheer BES ivm Protocol 

Verdrag mariene geo-engineering
34743

Overige
5-7-12 Wet open overheid (Woo) 33328 20-6-17

12-9-16 Klimaatwet 34534 27-1-17

28-9-16 Initiatief Smaling Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 
ivm groepsverbod

34560 28-9-16

11-10-16 Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en Wet 
dieren (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)
ivm groepsverbod

34570 313 KB 20-7-17

27-10-16 Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot  
stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94  
en Trb. 2016, 162)

34589 314 314
21-7-17

20-7-17

27-10-16 Verzamelwet luchtvaart 34591 320 321
30-8-17

29-8-17

8-12-16 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet 
(voortgang energietransitie)

34627 1-3-17

26-1-17 Wijziging Wro ordening en Invoeringswet Wro (afschaffing 
actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersveror-
deningen

34666 18-5-17

Wijziging Wet bescherming Antarctica 4-4-17 4-4-17

14-6-17 Goedkeuring van wijzigingen Protocol bij Verdrag inzake 
voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van 
het storten van afval en andere stoffen

34742 14-6-17
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De GD zoekt nu samen met de werkgroep ruien van 
LTO-NOP en andere betrokken organisaties en prak-
tiserende dierenartsen, naar een oplossing van het 
probleem. Daarom wordt nu onderzocht of het fipronil 
in de stal kan worden afgebroken en onschadelijk ge-
maakt. Dat zou in principe kunnen via ozon of peroxide, 
maar dan overlijden de in de stal aanwezige kippen. 
Nieuwsbrief WaterForum, 30-08-2017

Risico’s leefomgeving niet in één maat uit  
te drukken

Luchtverontreiniging, chemische stoffen, geluid en 
andere risico’s vanuit de leefomgeving zijn niet een-
voudig in één maat uit te drukken. Doordat risico-
vraagstukken specifiek zijn, is voor oplossingen altijd 
maatwerk nodig. Wel kan consistentie in dat maat-
werk worden bevorderd. Dit blijkt uit een RIVM-inven-
tarisatie van de bedreigingen en de effecten ervan op 
gezondheid, milieu, economie en maatschappij. Dit 
levert een gevarieerd beeld op van de ernst en om-
vang van risico’s, terwijl de kwaliteit van de gegevens 
sterk blijkt te verschillen. De gewenste gegevens zijn 
ook niet altijd beschikbaar. Bewijs voor gezondheid-
seffecten of schade is daardoor niet altijd te leveren, 
wat niet automatisch wil zeggen dat er geen effecten 
zijn. Verder zijn ‘nieuwe risico’s’ niet altijd eenvoudig 
te vergelijken met bekende risico’s door een gebrek 
aan gegevens over de aard en omvang ervan. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor drones, nanomaterialen en 
zelfsturende auto’s. De risico’s zijn dan onzeker.

Samenwerking tussen inhoudelijke disciplines kan 
bijdragen aan consistentie in het verzamelen, be-
werken, duiden en presenteren van veiligheidsinfor-
matie. Bij het beschrijven, beoordelen en vergelijken 
van risico’s en onzekerheden is het onvermijdelijk dat 
betrokken partijen afwegingen maken vanuit uiteen-
lopende maatschappelijke waarden en belangen.

Het RIVM heeft dit onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu, in het kader van het beleids-
programma Bewust Omgaan met Veiligheid. 
Persbericht RIVM, 24-08-2017

Kringloopwinkels profiteren van  
economische groei

Het jaar 2016 was wederom een goed jaar voor 
veel kringloopwinkels. Dat blijkt uit onderzoek dat 
jaarlijks door de Branchevereniging Kringloopbe-
drijven Nederland (BKN) wordt uitgevoerd. In ver-

gelijking met een jaar eerder werden er meer en 
betere spullen opgehaald en is de omzet gestegen. 
En dat is goed nieuws want de bij BKN aangeslo-
ten kringloopbedrijven zorgen als non-profit organi-
saties voor werk voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en daarnaast verminderen ze de 
milieubelasting. De 193 bij BKN aangesloten kring-
loopwinkels zijn voor hun inkomsten en het behalen 
van hun doelstellingen vrijwel volledig afhankelijk 
van de verkoop van 2e hands spullen, zoals meu-
bels, kleding en boeken. De kringloopwinkels lieten 
in 2016 een gemiddelde stijging van de winkelom-
zet zien van 2,4% ten opzichte van een jaar eerder. 
Het aantal klanten nam toe tot 12 miljoen, een stij-
ging van 4,9%. De 12 miljoen klanten kochten bij 
elkaar 41 miljoen gebruikte artikelen. De groei van 
de omzet werd enigszins geremd door de afname 
van inkomsten uit inzameling en recycling.

Kringloopwinkels profiteren van een goed draai-
ende economie. De tendens is dat mensen meer 
nieuwe spullen kopen en hun oude sneller naar de 
kringloop brengen. In vergelijking met een paar jaar 
terug zitten mensen letterlijk minder lang op hun 
bankstel en voordat ze het naar de kringloop bren-
gen. Hierdoor zien kringloopwinkels de kwaliteit 
toenemen. Een andere tendens is dat, onder meer 
door een groeiend milieubewustzijn, gebruikte goe-
deren steeds populairder worden. Kringloopbedrij-
ven zien hierdoor het aantal klanten toenemen en 
zien daarbij ook steeds vaker nieuwe doelgroepen 
in hun winkels. Kringloop lijkt vooral onder jongeren 
aan populariteit te winnen.

De bij BKN aangesloten kringloopbedrijven boden 
in 2016 werkgelegenheid aan zo’n 15.000 mensen. 
Ruim de helft hiervan zijn mensen met een relatief 
grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals mensen met 
een fysieke of geestelijke beperking of een versla-
vingsachtergrond. In 2016 haalden kringloopwinkels 
4,5% meer goederen op dan een jaar eerder. Bijna de 
helft (44%) hiervan kreeg een tweede leven. Van de 
niet verkochte spullen werd driekwart gesorteerd en 
uiteindelijk gerecycled. Hierdoor werd bijna 117.000 
ton aan CO2 uitstoot vermeden, ongeveer gelijk aan 
de (CO2) opnamecapaciteit van de helft van al het 
bos op de Veluwe. De belangrijkste belemmering 
voor de groei van de kringloopbranche op de korte 
termijn is het vinden van voldoende personeel. Het 
aantal vacatures bedroeg eind 2016 al 9% van het 
aantal functies en kringloopbedrijven moeten daarom 
alle zeilen bijzetten om de groei bij te kunnen benen. 
Persbericht BKN, 30-08-2017
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Nationale omgevingswetgeving in behandeling
Stand van zaken 31 augustus 2017
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Omgevingswet
16-6-14 Omgevingswet 33962 156 KB 26-4-16

Aanvullingswet Bodem 17-5-16 17-5-16

Aanvullingswet Geluid 17-5-16 17-5-16

Aanvullingswet Natuur 21-11-16

Aanvullingswet Grondeigendom 1-7-16 1-7-16

Aanvullingswet Ammoniak en veehouderij

Omgevingsbesluit 30-6-17 AMvB 30-6-17

Besluit kwaliteit leefomgeving 30-6-17 AMvB 30-6-17

Besluit activiteiten leefomgeving 30-6-17 AMvB 30-6-17

Besluit bouwen leefomgeving 30-6-17 AMvB 30-6-17

Invoeringswet Omgevingswet 30-6-17 30-6-17

Wet milieubeheer
9-11-94 Duurzaam geproduceerd hout 23982 9-7-02

3-2-00 Wijziging duurzaam geproduceerd hout 26998 14-9-00

14-10-02 Wijziging duurzaam geproduceerd hout 28631 27-1-05

19-9-16 Initiatiefwetsvoorstel  Veldman: invoering van het heffen van 
de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

34542 24-2-17

2-2-17 Verwijdering asbest en asbesthoudende producten 34675 2-2-17

18-2-17 Landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen 
van de Wm

34679 1-6-17

4-5-17 Implementatie ILUC-richtlijn (indirect land-use change) 34717 15-6-17

4-5-17 Implementatie Richtlijn (EU) 2015/1513 ivm kwaliteit benzine 
en dieselbrandstof

34717 4-5-17

Waterwet
17-6-17 Wijziging Wtw en Wet maritiem beheer BES ivm Protocol 

Verdrag mariene geo-engineering
34743

Overige
5-7-12 Wet open overheid (Woo) 33328 20-6-17

12-9-16 Klimaatwet 34534 27-1-17

28-9-16 Initiatief Smaling Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 
ivm groepsverbod

34560 28-9-16

11-10-16 Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en Wet 
dieren (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)
ivm groepsverbod

34570 313 KB 20-7-17

27-10-16 Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot  
stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94  
en Trb. 2016, 162)

34589 314 314
21-7-17

20-7-17

27-10-16 Verzamelwet luchtvaart 34591 320 321
30-8-17

29-8-17

8-12-16 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet 
(voortgang energietransitie)

34627 1-3-17

26-1-17 Wijziging Wro ordening en Invoeringswet Wro (afschaffing 
actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersveror-
deningen

34666 18-5-17

Wijziging Wet bescherming Antarctica 4-4-17 4-4-17

14-6-17 Goedkeuring van wijzigingen Protocol bij Verdrag inzake 
voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van 
het storten van afval en andere stoffen

34742 14-6-17
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AGENDA

16/22-09: Mobiliteitsweek 2017 
Tijdens de Europese Mobiliteitsweek, van 16 tot en met 
22 september 2017, laat zien wat er is gerealiseerd op 
het gebied van duurzame mobiliteit. Rijkswaterstaat roept 
organisaties en overheden op om goede voorbeelden van 
verduurzaming aan te dragen, om zo de voortrekkersrol van 
Nederland te onderstrepen.

21/23-09: Springtij Forum 2017
Van 21 t/m 23 september vindt de achtste editie van het 
Springtij Forum plaats, het driedaags zakelijke duurzaam-
heidscongres op Terschelling. Het thema van dit jaar is 
Metamorfosen en de Vreemde Tijd.

25/29-09: Dutch Green Building Week 2017
De zevende editie van de Dutch Green Building Week vindt 
plaats van 25 tot 29 september 2017. Het thema van deze 
editie is meters maken voor klimaat. Deze week staat vol-
ledig in het teken van Deltaplan Duurzame Renovatie. 

27-09: ABN AMRO Innovation Challenge
Topsprekers geven een vernieuwende kijk op groene gebou-
wen. En zij geven hun antwoord op de drie urgente vragen 
van de circulaire, inclusieve economie. Hoe bereiken we àlle 
gebruikers? Hoe ziet de klimatologische en technologische 
toekomst eruit? En hoe kunnen we vandaag nog beginnen met 
verduurzamen? Daarnaast staan ruim 40 start-ups te trappelen 
om hun innovaties tijdens de Innovation Challenge te delen. 

27-09: We Care
Ter gelegenheid van 25 jaar ‘Responsible Care’ organiseert 
VNCI het netwerkevent We Care. Dit gebeurt onder het 
motto ‘Tijd om door te pakken op het gebied van duurzaam-
heid en energietransitie’. De locatie voor dit event is de 
Hortus Botanicus in Leiden.

10/14-10: Eerste editie Dutch Earth Week
De Dutch Earth Week is een nieuw, jaarlijks initiatief van de 
Provincie Limburg dat aandacht vraagt voor meer duur-
zaamheid en iedereen uitnodigt mee te doen. Van 10 tot en 
met 14 oktober 2017 is de eerste editie van deze week vol 
activiteiten, acties en ontmoetingen. Het thema van dit jaar 
is No Waste, met aandacht voor hergebruik en het tegen-
gaan van verspilling.

10-10: Brancheorganisaties in de nieuwe economie
Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland, wil vaart 
maken met het realiseren van de nieuwe ambitie van haar 
organisatie: in 2025 is de omslag naar de nieuwe economie 
gerealiseerd. Ga in gesprek met haar over de rol die branche-
organisaties hebben in de route naar de nieuwe economie. 

10-10: Ray Andersonlezing 2017
In welke wereld wil je leven? Bedrijven en consumenten 
zoeken in toenemende mate naar zakenpartners met wie ze 
maatschappelijke idealen delen. Kleur bekennen is onvermij-
delijk geworden. De zevende Ray Andersonlezing, gewoon-
tegetrouw op de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober, 
heeft daarom de titel: Durf jij kleur te bekennen?

12-10: Symposium ‘Stedelijk water:  
Brandstof voor de circulaire stad’
Samen met Waternet en de gemeente Rotterdam organise-
ren STOWA en stichting RIONED op donderdagmiddag 12 
oktober in Utrecht het symposium ‘Stedelijk water: Brandstof 
voor de circulaire stad’. Het onderwerp wordt belicht vanuit 
bestuurlijk en wetenschappelijk perspectief. Op het sym-
posium krijgt u inzicht in de actuele ontwikkelingen en de 
potenties om met het stedelijk waterbeheer bij te dragen aan 
uw eigen circulaire stad.

30/10-03/11: Aquatech 2017
De watersector is sterk in beweging en ondergaat grote 
veranderingen. Ontdek oplossingen die de industrie nodig 
heeft, tijdens Aquatech Amsterdam.. Ervaar alle nieuwste 
producten en innovaties in de markt. Het event ontvangt 
21.000 specialisten en experts binnen de watertechnologie-
industrie uit meer dan 140 landen

02-11: Dag van de Binnenlucht
Op donderdag 2 november 2017 van 9.30-15.30 uur staat in 
Den Bosch tijdens de Dag van de Binnenlucht de kwaliteit 
van de binnenlucht in samenhang met ventilatie, isolatie en 
energiebesparing centraal. U krijgt informatie over de nieuw-
ste inzichten en innovaties en gaat naar huis met praktisch 
toepasbare kennis. 

09-11: Klimaattop Noord NL
Groningen, Fryslân en Drenthe willen we écht werk maken 
van de energietransitie. Niet blijven mijmeren over een 
betere toekomst voor de volgende generatie, maar actie! 
Werken aan concrete plannen die bijdragen aan klimaatneu-
traliteit in 2050. Daarom organiseren de drie provincies op 9 
november 2017 de Klimaattop Noord NL.
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Meer informatie over deze en andere bijeenkomsten: www.milieucompact.nl


