Uit het algemene deel van de nota van toelichting bij het Besluit lozen buiten inrichtingen (relevant voor
gevelreinigen)

5.6.2.2 Lozen van afvalwater op of in de bodem en in rioolstelsels ten gevolge van werkzaamheden aan
vaste objecten
Reinigings-, conserveringswerkzaamheden en andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten
waarbij water wordt gebruikt en vervolgens in de bodem of in rioolstelsels kan geraken worden in het besluit als
volgt onderverdeeld:
• reinigingswerkzaamheden, die periodiek worden uitgevoerd en waarbij uitsluitend vuilafzetting wordt
verwijderd. Deze werkzaamheden zijn wat verontreiniging van het afvalwater betreft vergelijkbaar met
ramenlappen. Naast ramen worden op deze wijze bijvoorbeeld ook gladde gevels periodiek gereinigd;
• overige werkzaamheden. Daartoe behoren bijvoorbeeld werkzaamheden, waarbij na verloop van een lange
periode (vaak meer dan enkele jaren) hardnekkige aanslag wordt verwijderd (“gevelreiniging”). Ook vallen
hieronder werkzaamheden, waarbij bijvoorbeeld graffiti of andere verflagen worden verwijderd.
Bij de met ramenlappen vergelijkbare werkzaamheden gaat het besluit er van uit, dat afhankelijk van de
plaats van de werkzaamheden het afvalwater (deels) in de bodem of in rioolstelsels zal geraken. Wanneer bij de
werkzaamheden in overeenstemming met de zorgplicht aandacht wordt geschonken aan eventueel toegepaste
reinigingsmiddelen, is dit milieuhygiënisch acceptabel.
Bij de overige werkzaamheden (zoals gevelreiniging en graffitiverwijdering) is het afvalwater veel meer
verontreinigd en is lozing in beginsel niet aanvaardbaar. De stand der techniek maakt het in de meeste situaties
mogelijk om gevels ook zonder het lozen van afvalwater te reinigen. Datzelfde geldt voor graffitiverwijdering.
Het bevoegd gezag kan de lozing echter na een individuele beoordeling bij maatwerkvoorschrift toestaan, indien
lozen niet geheel kan worden voorkomen en gelet op de specifieke situatie acceptabel is.
Bovenbeschreven onderverdeling is in het besluit opgenomen naar aanleiding van reacties op het
ontwerpbesluit.
Het anders dan met afvalwater op de landbodem geraken van uitsluitend vaste stoffen als gevolg van
werkzaamheden aan vaste objecten, zoals bij droge gevelreiniging, wordt niet door middel van dit besluit
geregeld. Het begrip lozen in de bodem heeft in dit besluit uitsluitend betrekking op lozen van afvalwater en
overige vloeistoffen. Het op of in de bodem geraken van vaste stof valt aldus alleen dan onder dit besluit, indien
dit plaatsvindt in het kader van het lozen van afvalwater of overige vloeistoffen. De zorgplicht opgenomen in de
Wbb is het kader, waaraan het anders dan met afvalwater op de bodem geraken van vaste stoffen wordt getoetst.
#@#@#
Uit het deel artikelgewijze toelichting bij het Besluit lozen buiten inrichtingen (nauwelijks relevant voor
gevelreinigen)
Paragraaf 3.5

lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten

Artikel 3.10
In paragraaf 5.6.2 is reeds ingegaan op de hoofdlijn van de regeling voor lozen ten gevolge van
reinigings-, conserveringswerkzaamheden en andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten.

In het tweede lid van artikel 3.10 en de daarop gebaseerde ministeriële regeling worden regels gesteld
voor het direct lozen in oppervlaktewaterlichamen van stoffen die vrijkomen bij reinigingswerkzaamheden,
conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten gelegen nabij een
oppervlaktewaterlichaam. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit werden de regels voor deze
lozingen gesteld in het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten. Het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten is als
uitgangspunt genomen bij het formuleren van de voorschriften in dit besluit. Dat Lozingenbesluit bevatte regels
zowel voor lozingen vanuit inrichtingen als voor lozingen buiten inrichtingen. Met dit besluit wordt daarom ook
het Activiteitenbesluit gewijzigd.

Onder vaste objecten wordt verstaan: (spoor)bruggen, sluizen, steigers, kadewanden,
oeverbeschoeiingen, pijpleidingen, bedrijfspanden en dergelijke aangrenzend aan een oppervlaktewaterlichaam.
Het onderhouden van deze objecten houdt veelal in dat de vaste objecten van verontreinigingen worden ontdaan,
dat roest en oude verflagen worden verwijderd en dat een nieuwe verflaag wordt aangebracht. Bij de
werkzaamheden worden reinigings- en/of conserveringstechnieken toegepast en komen stoffen vrij of worden
stoffen gebruikt die emissies veroorzaken naar oppervlaktewaterlichaam. Om deze emissies te voorkomen of te
beperken zijn milieubeschermende maatregelen nodig. In het algemeen gebeurt dit door middel van afscherming
van de ruimte waarin wordt gewerkt en opvang en verwerking van vrijkomende stofdeeltjes. Afhankelijk van de
omvang en bezwaarlijkheid van de vrijkomende stoffen kunnen met een optimale combinatie van de toegepaste
techniek, de te verwijderen of toe te passen materialen en stoffen en de te nemen milieubeschermende
maatregelen de nadelige gevolgen voor het milieu beperkt worden.
Ervaringen uitvoering Lozingenbesluit
Tijdens de uitvoering van de reinigings- en conserveringswerkzaamheden zoals genoemd in het
Lozingenbesluit is gebleken dat de limitatieve opsomming van de toe te passen technieken als weinig flexibel is
ervaren. Andere en nieuwe minder milieuvervuilende technieken konden zonder vergunningverlening niet
worden toegepast. De toepassing van nieuwe minder milieuvervuilende technieken zou naar verwachting een
lichtere afscherming mogelijk maken. Ook hierin voorzag het Lozingenbesluit niet.
Het Lozingenbesluit bood daarnaast onvoldoende de mogelijkheid om aan preventief onderhoud een
praktische invulling te geven. Preventief onderhoud wordt gekenmerkt door kleine reparaties aan de
conserveringslaag met de bedoeling om grotere reparaties uit te stellen en daardoor de levensduur van het vaste
object te verlengen. Kleine reparaties betekenen dat er weinig stoffen vrijkomen bij de werkzaamheden. Naar
verwachting kan op basis hiervan met lichte afschermingsmaatregelen worden volstaan. De technieken benodigd
voor preventief onderhoud vereisten volgens het lozingenbesluit een zware en dure afscherming. De meest
optimale onderhoudsstrategie waarbij preventief onderhoud wordt afgewisseld met groot onderhoud kon zo niet
kosteneffectief worden toegepast. Dit betekende in de praktijk dat preventief onderhoud werd uitgesteld naar het
grote meer milieuvervuilende groot onderhoud.
Het lozingenbesluit kende de verplichting van het oversteken van de vloer twee meter buiten het te
behandelen object. Deze verplichting wordt als niet noodzakelijk ervaren omdat de aansluiting van de wand op
de vloer al voldoende waarborgen gaf voor een goede opvang van de vrijkomende stoffen. Voor het uitvoeren
van de werkzaamheden is ook geen twee meter brede werkruimte nodig.
Het criterium van 20 cm opstaande randen werd in sommige gevallen als rigide ervaren. Veelal maakt
deze opstaande rand onderdeel uit van de totale hulpconstructie.
Tijdens het onderhoud zijn vaak ook kleine reparaties aan het vaste object nodig. Denk hierbij aan
bijvoorbeeld las- en slijpwerkzaamheden. Hiertoe was in het Lozingenbesluit niets opgenomen waardoor een
aanvullende vergunning noodzakelijk was. Dit leidt tot veel extra werk en vertraging in de uitvoering hetgeen in
de praktijk betekende dat de situaties veelal oogluikend werden toegestaan. Dergelijke kleine reparaties zijn nu
ook opgenomen in de algemene regels.
Verbeteringen/Wijzigingen
Om flexibeler met de lijst van technieken om te kunnen gaan is deze lijst evenals de stoffenlijst en de
lijst met vaste objecten opgenomen in een afzonderlijke ministeriële regeling. Hierdoor kunnen noodzakelijke
geachte aanpassingen door bijvoorbeeld het toestaan van een nieuwe innovatieve techniek eerder en met minder
bestuurslast worden doorgevoerd.
De technieken die bij de werkzaamheden kunnen worden toegepast, de clusterindeling en de daarbij
behorende afscherming zoals die in het Lozingenbesluit zijn voorgeschreven zijn alle opnieuw overwogen. Die
technieken waarbij de aard en omvang van de vrijkomende of gebruikte milieuverontreinigende stoffen
vergelijkbaar zijn, zijn ingedeeld in een dezelfde cluster. Voor technieken of omvang van de werkzaamheden
waarbij thans wordt ingeschat dat minder verontreinigende stoffen vrijkomen zijn minder zware
afschermingseisen opgenomen. Tevens zijn een aantal nieuwe technieken ingedeeld.
Het onvoldoende kosteneffectief kunnen toepassen van preventief onderhoud is aanleiding geweest voor
de uitvoering van een onderzoek (LCA-studie). In dit onderzoek is de situatie uitvoering groot onderhoud
afgezet tegen uitvoering van preventief onderhoud met een lichtere afscherming afgewisseld door uitgesteld
groot onderhoud. Uit dit onderzoek is gebleken dat dit laatste leidt tot een vergelijkbare of beperkt verbeterde

milieuprestatie. Dit was aanleiding om de mogelijkheden voor preventief onderhoud met toepassing van een
lichtere afscherming uit te breiden. Het toepassen van een uitgekiende kosteneffectieve onderhoudsstrategie is zo
beter mogelijk.
Door de veranderde indeling van de technieken en het ruimer toepassen van preventief onderhoud
bestaat nu duidelijker behoefte aan een onderscheid tussen een lichtere en een zwaardere hulpconstructie. Onder
een lichtere hulpconstructie wordt een constructie verstaan voor opvang van stoffen, die mag worden toegepast
bij een windkracht die lager is dan 4 op de schaal van Beaufort. De hulpconstructie dient opstaande randen of
een gelijkwaardige voorziening van 20 cm te hebben waarbij verwaaien van stoffen en afvallende delen wordt
tegengegaan. De vloer van de hulpconstructie dient om die reden buiten het te behandelen object uit te steken
waardoor afvallende delen in de hulpconstructie worden opgevangen. Een lichtere hulpconstructie dient
minimaal te bestaan uit een deugdelijke zeilconstructie waarbij het zeil aan alle zijden voldoende uitsteekt om
afvallende stoffen op te vangen of het verwaaien van stoffen voldoende tegen te gaan.
Een lichtere hulpconstructie kan ook bestaan uit een hefbaar werkplatform voorzien van opstaande
wanden waarbij stoffen op het werkplatform worden opgevangen en waarbij stoffen niet kunnen verwaaien.
Voor de hulpconstructie geldt dat indien de hulpconstructie deel uitmaakt van het vaste object deze
zodanig op het vaste object dient aan te sluiten dat geen stoffen uit de hulpconstructie kunnen raken.
Bij een windkracht groter dan 4 op de schaal van Beaufort of werkzaamheden waarbij grote
hoeveelheden conserveringsmiddelen, straalmiddel of afvalwater vrijkomen is een zwaardere hulpconstructie
noodzakelijk. Een zwaardere hulpconstructie is een constructie die de ruimte waarin wordt gewerkt (gedeeltelijk)
omsluit. De vloer is een dragende vloer en steekt aan alle zijden uit buiten het te behandelen object. Het twee
meter criterium is hierbij losgelaten omdat deze eis onnodig zware eisen stelde aan de constructie terwijl de
ruimte die hierdoor ontstond niet voor de werkzaamheden of opvang van stoffen noodzakelijk was. Aansluiting
van de opstaande randen of een gelijkwaardige voorziening van 20 cm aan het einde van de vloer biedt
voldoende waarborgen voor het opvangen van verwaaiende en afvallende stoffen.
Met de opstaande randen of een gelijkwaardige voorziening van 20 cm wordt beoogd dat vanaf de vloer
geen verontreinigingen in het oppervlaktewaterlichaam zullen geraken. De opstaande rand of gelijkwaardige
voorziening van 20 cm kan deel uitmaken van de zijwand, tenzij deze zijwand bestaat uit gaasnetten.
Na de reinigingswerkzaamheden zijn veelal kleine reparaties noodzakelijk voordat een
conserveringslaag kan worden aangebracht. De milieuverontreinigende stof die bij deze kleine
reparatiewerkzaamheden (zoals lassen en slijpen) vrijkomt is qua aard en omvang vergelijkbaar met de stof die
vrijkomt bij toepassing van de techniek die voorafgaat aan de reparatiewerkzaamheden. De afscherming die is
toegepast bij de reinigingstechniek kan zo ook volstaan bij deze kleine reparatiewerkzaamheden.
Het begrip afschermingklasse 0 is vervallen. In dit besluit heeft evenals in het Activiteitenbesluit de
zorgplicht een belangrijkere plaats gekregen. Veel details worden op deze wijze in eerste instantie aan de
ondernemer overgelaten. Praktisch betekent het dat de ondernemer zelf verantwoordelijk is dat bijvoorbeeld de
zijwand en de vloer van een hulpconstructie goed op elkaar aansluiten of dat ten minste iedere avond stofdeeltjes
van de vloer worden verwijderd, terwijl dat niet meer in de regelgeving is opgenomen. De zorgplicht biedt altijd
de mogelijkheid om minder actieve ondernemers alsnog maatwerkvoorschriften op te leggen.
Uitbreidingen
In de praktijk vinden ook veel kleine onderhoudswerkzaamheden plaats, zoals het monteren van
verkeersborden op vaste objecten, het verven of bijwerken van een brugleuning en kleine reparaties. Indien in
voldoende mate invulling wordt gegeven aan de zorgplicht, zoals bijvoorbeeld het afzuigen van het stof bij het
boren, wordt het niet nodig geoordeeld om een hulpconstructie aan te brengen.
Artikel 3.11
Indien vaste objecten worden gesloopt, gerenoveerd of gebouwd is het bijna onvermijdelijk dat vaste
delen in het oppervlaktewaterlichaam geraken. Het is daarom van belang dat ondernemers bij deze
werkzaamheden aan vaste objecten, die zich aan of boven het oppervlaktewaterlichaam bevinden, zo veel
mogelijk zullen trachten verontreiniging van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen. De werkwijze en een
zorgvuldige bedrijfsvoering zijn daarbij van doorslaggevend belang. Daarom is het nodig dat bij de melding een
werkplan wordt overlegd. Het bevoegd gezag kan via artikel 2.1 maatwerkvoorschriften stellen met betrekking
tot de werkwijze bij deze werkzaamheden.
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