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De lucht geklaard
Aan de slag met resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies

Presentatie voor het webinar Het Schone Lucht Akkoord en grenzen aan industriële emissies

Door: Harm Borgers & Roos Molendijk

6 juli 2021
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Rapport … Schone Lucht dankzij resultaatgerichte grenswaarden 
voor industriële emissies (februari 2021)

• Rapport in kader van het Schone Lucht Akkoord (SLA)
• Pilot Industrie: effectiviteit van bestaand beleid versterken en borgen

• Onze opdracht: 

• Doelgroep: juristen, vergunningverleners en beleidsmakers van provincies, 
gemeenten en hun omgevingsdiensten
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Geef inzicht in de juridische mogelijkheden 
om grenswaarden te stellen voor bedrijfsactiviteiten, 

die streng zijn met het oog op het doel van gezondheid(swinst) door schone luchtzoals bedoeld in het SLA.
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Ons uitgangspunt: het gaat om regels die resultaatgericht zijn

• Preventie en verantwoordelijkheid van de vervuiler
• Het doel van milieurecht is al sinds 1993 duidelijk en taakstellend: 

• Laat bedrijven maatregelen treffen die doeltreffend zijn
• Regel dit vanwege de ambities en vanuit de techniek (BBT én meer)
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Zorg voor een zo hoog mogelijk niveauvan bescherming van het milieu en de gezondheid.
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Mogelijkheden voor resultaatgerichte emissiegrenswaarden

• Huidig juridisch beoordelingskader = 2.14 Wabo
• Toekomstig beoordelingskader = 4.22 Omgevingswet
• Vier nevengeschikte opdrachten voor bedrijf en bestuur:

Ø bescherm het milieu
Ø voorkom gezondheidsschade en boek gezondheidswinst
Ø pas ten minste BBT toe
Ø let op significantie
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Ons advies aan gemeenten en provincies:1. Stel beleid op dát resultaat moet worden geboekt op 
het niveau van ieder van deze vier opdrachten, met het 
oog op gezondheid door schone lucht .2. En stel VTH-beleid op hóe de puzzel wordt gelegd.
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Grenswaarden die ertoe doen

• Beslissingsruimte voor het bevoegd gezag
• Afdoende streng om de gezondheids- en milieudoelen te realiseren
• Niet het bedrijfsbelang staat centraal, maar de beleidscyclus voor het 

beschermen en benutten van de leefomgeving (dus: de ambities)

5

Beslissingsruimte = bestuurlijke opdrachtPuzzel om de best mogelijke beslissing te nemen 
over de emissiegrenswaarde die afdoende streng isom resultaat te boeken
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Omgevingswet: maatwerk bij het stellen van emissiegrenswaarden
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Ons advies aan juristen en vergunningverleners van 
gemeenten, provincies en omgevingsdienstenStreng zijn is goed mogelijk en hoort de norm te zijn,

op basis van nevengeschikte afwegingscriteria:
a) Alle passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging

b) Alle passende preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid

c) Toepassing van ten minste BBTd) Voorkomen van significante verontreiniging
Plus, onder omstandigheden:• Aanvullende provinciale regels in de omgevingsverordening
• Omgevingswaarden die aanleiding zijn voor strenge emissiegrenswaarden

• Concretisering van de specifieke zorgplicht Bal voor een MBA
• Effecten die in beeld komen door een milieueffectrapportage
• Oplossingen die deelnemers inbrengen tijdens participatieprocessen
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