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Beslisnota beantwoording vragen voorhang Eerste Kamer 
wijziging Besluit activiteiten leefomgeving m.b.t. 
industriële emissies 

 

Aanleiding 
Op 18 oktober jl. is het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit 
activiteiten leefomgeving (Bal) aan het parlement gestuurd in het kader van de 
voorhangprocedure. Het besluit ziet op de actualisatie en aanscherping van enkele 
regels op het gebied van uitstooteisen aan de industrie. Aanleiding voor de 
wijziging is onder andere het Schone Lucht Akkoord (SLA). Tegelijkertijd met 
bovengenoemd ontwerpbesluit is er een brief aan de Tweede Kamer gestuurd 
over de uitvoering van de motie Bruins c.s. over de herintroductie van de 
vergunningplicht voor biomassacentrales < 15 MW. 
 
Op 24 januari jl. zijn er vragen gesteld door de Eerste Kamer over 
bovengenoemde documenten. Bijgaand treft u de vragen en de beantwoording 
aan.   
 
Eerder zijn er al vragen beantwoord van de Tweede Kamer en op 3 februari jl. 
vond het tweeminutendebat met de Tweede Kamer plaats over bovenstaande 
stukken.  

Geadviseerd besluit 
Hierbij wordt u geadviseerd om: 
- in te stemmen met bijgaande beantwoording op de vragen van de Eerste 
Kamer; 
- in te stemmen met openbaarmaking van deze beslisnota (met weggelakte 
namen). 

Kernpunten 
De vragen van de Eerste Kamer zien op biomassacentrales en de inwerkingtreding 
van het besluit. De Eerste Kamer vraagt onder andere naar de stand van zaken 
van het uitwerken van de decentrale vergunningplicht biomassacentrales, het 
proces bij overschrijding van de Rijksomgevingswaarde voor luchtkwaliteit en het 
afbouwpad biomassa lagetemperatuurswarmte. U geeft aan dat met de VNG is 
afgesproken dit jaar voorbeelden voor een decentrale vergunningplicht uit te 
werken. Daarnaast omschrijft u het proces bij het overschrijden van de 
Rijksomgevingswaarde. Ook geeft u aan dat de minister voor Klimaat en Energie 
werkt aan een afbouwpad en dat de Kamer hierover zo snel mogelijk zal worden 
geïnformeerd. Voorts stelt u te streven naar een zo spoedig mogelijke 
inwerkingtreding van het onderhavige wijzigingsbesluit, maar dat u daarbij 
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afhankelijk bent van de inwerkingtreding van de Omgevingswet waar het 
wijzigingsbesluit onderdeel van uitmaakt. 
  
Het onderhavige ontwerpbesluit actualiseert verschillende emissie eisen voor de 
sector industrie en scherpt de eisen aan voor verschillende biomassacentrales. In 
de brief ten aanzien van de uitvoering van de motie Bruins over de herintroductie 
van de vergunningplicht voor biomassacentrales < 15 MW heeft uw voorganger 
aangegeven richting gemeenten in te zetten op de benutting van het 
instrumentarium onder de Omgevingswet en vooralsnog geen nationale 
vergunningplicht herintroduceren. Hierbij heeft u aangegeven gemeenten te 
faciliteren, bijvoorbeeld met het opstellen van een leidraad om decentraal een 
vergunningplicht via het omgevingsplan te introduceren. 
 

Toelichting 
- Deze nota is intern afgestemd met HBJZ. 
- De beantwoording van de vraag over het afbouwpad biomassa voor lage 

temperatuurwarmte is ambtelijk afgestemd met EZK, vanwege de 
verantwoordelijkheid van de Minister voor Klimaat en Energie voor het 
opstellen van een afbouwpad. 

- Voor inwerkingtreding wordt gestreefd naar gelijktijdige inwerkingtreding met 
het nieuwe stelsel van de Omgevingswet (waarschijnlijk voorzien per 1 
januari 2023). In het debat met de Tweede Kamer op 3 februari jl. heeft u al 
aangegeven dat de oorspronkelijke streefdatum van inwerkingtreding per 1 
juli 2022 niet meer haalbaar is vanwege de vertraging van de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Onderhavig wijzigingsbesluit maakt 
hier onderdeel van uit, evenals wijzigingen van het Bal. 

- Momenteel wordt onderhavig wijzigingsbesluit gereed gemaakt voor 
aanbieding aan de Raad van State en wordt het voorstel bij de Europese 
Commissie genotificeerd. Vervolgens vindt vaststelling, publicatie en 
inwerkingtreding plaats.  

- Nadat het wijzigingsbesluit is vastgesteld wordt de nieuwe regelgeving 
verwerkt in het digitale systeem onder de Omgevingswet (Digitaal Stelsel 
Omgevingswet, DSO). Voor verwerking in het DSO is het van belang dat de 
regelgeving enkele maanden voor inwerkingtreding wordt vastgesteld. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
 


