Tenviro
Training industriële luchtemissies
in het Activiteitenbesluit
en veranderingen door het BAL
Achtergrond
Sinds de opname van de Nederlandse emissierichtlijn (NeR) in het Activiteitenbesluit zijn er
weinig vergunningen meer nodig en is toezicht ingewikkelder geworden. Industriële
luchtemissies zijn voor alle bedrijven vrijwel geheel geregeld via het Activiteitenbesluit.
Als voormalig vergunningverlener & handhaver en luchtemissie specialist bij de InfoMil
helpdesk geven wij praktische trainingen over industriële luchtemissies die:
• een actueel overzicht geeft van alle wetten en regels t.a.v. industriële luchtemissies
• inzicht geeft in hun toepassingsgebied & werking
• juiste informatie & hulpmiddelen leert vinden & gebruiken
• ingaat op de implementatie van de NeR in het Activiteitenbesluit:
• een opzet geeft voor handhaving bij type B bedrijven
• leert rekenen met NeR onderdelen bij type C bedrijven.
De training richt zich op emissies & industriële bronnen en gaat niet over het meten van
emissies maar over het vinden en gebruiken van de juiste eisen en hulpmiddelen.
Doelgroep
De training is bedoeld als basis- of opfriscursus, gericht op toezichthouders en
vergunningverleners Wabo.
Met de training(en) wordt invulling gegeven aan de Wabo kwaliteitscriteria 2.2, Deel B
Generieke deskundigheidsgebieden, Milieu en Deel B Specialistische kennis.
1 of 2 dagen
De training is op basis van ervaringen gesplitst in twee dagen:
• basistraining voor type A & B inrichtingen
ook geschikt voor starters in industriële emissies
• verdiepingstraining voor type C inrichtingen
alleen geschikt na de basistraining of bij ervaring met industriële emissies.
De dagen kunnen afzonderlijk of samen worden geboekt.
Zie hierna de programma’s.

Tenviro
Basistraining industriële luchtemissies (type A & B inrichtingen)
09.30 10.30

Inleiding:
• beleid industriële luchtemissies, luchtkwaliteit & OBM

10:30 12.00

Lucht in het Activeitenbesluit: Stookinstallaties:
• stookinstallaties (stand van zaken & overzicht wat staat waar)

12:00 12:30

Pauze

12:30 15:00

Lucht in het Activiteitenbesluit: type B inrichtingen (hoofdstuk 4):
• algemene systematiek, zorgplicht, hoe te controleren op luchtaspecten:
• stofemissies (hout, metaal, lassen, beton)
• VOS emissies (coaten, reinigen, grafisch)
• op- en overslag activiteiten
• geuraspecten (type B)
• maatwerk, vrijstellingen/ overgangsrecht

15:00 15:30

Overige zaken (activiteiten hoofdstuk 5, veranderingen BAL)

15:30 16:30

Uitwerken casus: toetsen aan luchtvoorschriften Activiteitenbesluitemissieeisen.
Verdiepingstraining industriële luchtemissies (type C inrichtingen)

09.30 10.30

Lucht in het Activiteitenbesluit: installaties
• oplosmiddelen (afd. 2.11, diepgang boekhouding)

10:30 12.00

IPPC, Brefs en BBT conclusies

12:00 12:30

Pauze

12:30 14:30

Lucht in het Activiteitenbesluit: type C inrichtingen (hoofdstuk 2):
• stof categorieën en klassen, grensmassastroom en sommatiebepaling
• bepalen emissiegrenswaarden, vrijstelling & controleregime
• geuremissies
• veranderingen in het BAL

14:30 15:30

Uitwerken casus: bepalen emissiegrenswaarden en controleregime afd. 2.3
Activiteitenbesluit

15:30 16:30

Introductie Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)*

*Er is een aparte ZZS training met meer achtergronden en diepgang:
https://www.tenviro.nl/training_zzs_wabo.php.

Tenviro
Kosten (2021)
• €1295 per dag op uw locatie (max. 15 personen), of €995 Online (max 8 personen)
• 10% korting bij 2 beide trainingen/ 2 dagen, of max 5 personen per training.
Trainingen duren 1 dag, Online trainingen wordt vereeld over 2 dagen (dagdelen).
Zie voor trainingen voor losse inschrijvingen a.u.b. de website van de ODNL.
Tenviro
Tenviro AB is een advies- en opleidingsbureau gespecialiseerd in REACH, CLP & industriële
emissies. Trainingen worden gegeven door specialisten die zowel bij omgevingsdiensten,
bedrijven als de REACH & CLP helpdesk gewerkt hebben. Zie onze referentie-/
ervaringsprojecten.
Neem voor vragen, inschrijvingen of boekingen contact op met Erwin Theelen via:
• 030 – 6346202
• https://www.tenviro.nl/contact.php
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