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Nummer

169/14
Bijlage(n)

7

Provinciale Staten van Noord-Brabant
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 september 2014;
Gelet op artikel 1.2 van de Wet milieubeheer;
Gezien het advies van de Provinciale Omgevingscommissie van 12 juni
2014;
Gezien het advies van de Commissie voor Ecologie en Handhaving van
21 november 2014;
Overwegende dat Provinciale Staten op 5 februari 2010 de Provinciale
milieuverordening Noord-Brabant 2010 hebben vastgesteld;
Overwegende dat schepen met gevaarlijke stoffen voordat zij een nieuwe
lading kunnen innemen de restladingdampen moeten kwijt raken en de
bestaande praktijk is dat deze restladingdampen via ontgassen naar de
atmosfeer worden verwijderd;
Overwegende dat Provinciale Staten het varend ontgassen van benzeen
of benzeenhoudende mengsels als ongewenst beschouwen, omdat deze
stoffen kankerverwekkend zijn en daarmee een gevaar opleveren voor de
volksgezondheid en het milieu;
Overwegende dat richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 20 december 1994 betreffende de
beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als
gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf
terminals naar benzinestations (PbEG L 365), wel regels stelt ten aanzien

van opslag en vervoer van benzine, die zijn geïmplementeerd in de
Regeling op-, overslag en distributie benzine milieubeheer, maar dat
voor het varend ontgassen van benzeen of benzeenhoudende mengsels
nog geen verbod geldt in internationale, Europese en nationale
regelgeving;
Overwegende dat Provinciale Staten daarop vooruitlopend reeds een
verbod op het varend ontgassen van benzeen of benzeenhoudende
mengsels willen instellen;
Overwegende dat in de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant
2010 beschermingszones zijn aangewezen voor gebieden waar
grondwater wordt gewonnen;
Overwegende dat in de grondwaterwinning Budel per 1 januari 2014 is
overgeschakeld van ondiepe naar diepe winning, waardoor aanwijzing
van zowel de 25- als de 100-jaars zone voor het
grondwaterbeschermingsgebied Budel geen functie meer heeft en
vervangen kan worden door de aanwijzing als boringsvrije zone;
Overwegende dat de waterwingebieden en boringsvrije zones van de
grondwaterbeschermingszones Loosbroek en Veghel deels zijn gewijzigd,
gelet op verschuivingen van waterwinputten en dat hierdoor de
intrekgebieden zijn gewijzigd;
Overwegende dat het waterwingebied Aalsterweg/Klotputten deels is
gewijzigd als gevolg van een verschuiving van de waterwinputten;
Overwegende dat Provinciale Staten derhalve enkele kaarten behorende
bij de beschermingszones van genoemde waterwinningen wensen aan te
passen;
Besluiten vast te stellen de volgende wijzigingsverordening:
Artikel I Wijzigingen
De Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010 wordt als volgt
gewijzigd:
A.
Achter titel 5.3.a wordt een titel ingevoegd, luidende:
Titel 5.4
Verbod varend ontgassen door schepen
Artikel 5.4.1. Begripsbepalingen
In deze titel wordt verstaan onder:
a. mobiele tank: tank die over water wordt vervoerd en die wordt
gebruikt voor de overbrenging van stoffen, opgenomen op bijlage
9b, van deze verordening;
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b. ladingtank: mobiele tank, vast verbonden met een schip, waarvan
de wanden hetzij door de scheepsromp zelf, hetzij door van de
scheepsromp onafhankelijke wanden zijn gevormd;
c. ontgassen: gasvrij maken van een ladingtank, waarbij de dampen
naar de atmosfeer worden afgevoerd;
d. ontgassingsvrij gebied: gebied waarbinnen schepen geen
restladingdampen van stoffen, opgenomen in bijlage 9b, van deze
verordening, mogen ontgassen;
e. restladingdamp: een gasvormige, uit vloeistof vervluchtigende
verbinding, die na het lossen in een mobiele tank achterblijft;
f. schip: elk vaartuig, met inbegrip van een vaartuig zonder
waterverplaatsing, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als
een middel van vervoer te water;
g. varend: niet ten anker, op spudpalen of gemeerd liggend noch
vast-gevaren.
Artikel 5.4.2 Aanwijzing ontgassingsvrije gebieden
1. Er zijn ontgassingsvrije gebieden.
2. De grenzen van de gebieden, bedoeld in het eerste lid, zijn
opgenomen in bijlage 9a, van deze verordening.
3. Door Gedeputeerde Staten kunnen de grenzen, bedoeld in het
tweede lid, worden gewijzigd.
Artikel 5.4.3 Verbodsbepaling varend ontgassen door schepen
1. Het is verboden om in ontgassingsvrije gebieden restladingdamp van
stoffen, opgenomen in bijlage 9b, van deze verordening, varend te
ontgassen.
2. Door Gedeputeerde Staten kunnen stoffen worden toegevoegd aan
bijlage 9b, indien dit in het belang van de bescherming van het milieu
is aangewezen.
Artikel 5.4.4 Ontheffing
1. Door Gedeputeerde Staten kan ontheffing worden verleend van het
in artikel 5.4.3 gestelde verbod, indien het belang van de
bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet.
2. Aan de ontheffing, bedoeld in het eerste lid, kunnen door
Gedeputeerde Staten, in het belang van de bescherming van het
milieu, voorschriften en beperkingen worden verbonden.
B
Aan artikel 9.1, sub a wordt toegevoegd:
“artikel 5.4.3, eerste lid en artikel 5.4.4”.
C
In Bijlage 5 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
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1. De eerste zin van de aanhef komt te luiden: Als beschermingszones
voor grondwaterwinningen als bedoeld in artikel 5.1.1.2, eerste lid,
zijn aangewezen de gebieden op de bij deze bijlage behorende kaart
“Overzicht Beschermingszones”.
2. De kaart “Overzicht Beschermingszones” wordt vervangen door de
bij deze verordening behorende kaart ‘Overzicht
Beschermingszones’.
3. De aanhef van de eerste kolom komt te luiden: Kaarten
beschermingszones voor zeer kwetsbare winningen.
4. In de kolom “Kaarten beschermingszones voor zeer kwetsbare
winningen” komt de kaart “Beschermingszone Budel”, met nummer
33, te vervallen;
5. De aanhef van de tweede kolom komt te luiden: Kaarten
beschermingszones voor overige winningen.
6. In de kolom “Kaarten beschermingszones voor overige winningen”
wordt:
a. de kaart “Beschermingszone Loosbroek”, met nummer 22,
vervangen door de bij deze verordening behorende kaart
“Beschermingszone Loosbroek”, met nummer 22;
b. de kaart “Beschermingszone Veghel”, met nummer 25,
vervangen door de bij deze verordening behorende kaart
“Beschermingszone Veghel” met nummer 25;
c. na de kaart “Beschermingszone Someren” met nummer 32, de bij
deze verordening behorende kaart “Beschermingszone Budel”,
met nummer 33, ingevoegd;
d. de kaart “Beschermingszone Aalsterweg/Klotputten”, met
nummer 34, vervangen door de bij deze verordening behorende
kaart “Beschermingszone Aalsterweg/Klotputten”, met nummer
34.
D
Achter Bijlage 8 worden twee bijlagen toegevoegd, luidende:
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BIJLAGE 9a Ontgassingsvrije gebieden
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BIJLAGE 9b Zwarte lijst stoffen ontgassingsvrije gebieden
UNnummer

klasse

a.

1114

3

b.

1267

3

c.

1268

3

d.

1863

3

e.

1993

3

f.

3295

3

Naam

Omschrijving

vloeistof die
kleurloos,
Benzeen
aromatisch en
brandbaar is
ruwe aardolie met benzeenhoudend
meer dan 10%
mengsel dat
benzeen
meer dan 10%
(Petroleum)
benzeen bevat
aardoliedestillaten
benzeenhoudend
met meer dan
mengsel dat
10% benzeen
meer dan 10%
(Petroleum
benzeen bevat
destillaten)
brandstof voor
benzeenhoudend
straalvliegtuigen
mengsel, dat
met meer dan
meer dan 10%
10% benzeen
benzeen bevat
brandbare
benzeenhoudend
vloeistoffen met
mengsel, dat
meer dan 10%
meer dan 10%
benzeen
benzeen bevat
Benzeenhoudend
koolwaterstoffen
mengsel, dat
met meer dan
meer dan 10%
10% benzeen
benzeen bevat

6/13

Artikel II Overgangsrecht
Voor locaties, die door deze verordening in een boringsvrije zone komen
te liggen, geldt dat legaal gerealiseerde en uitgevoerde werken en
werkzaamheden ook na inwerkingtreding van deze verordening in stand
en in werking gehouden mogen blijven.
Artikel III Inwerkingtreding
Deze wijzigingsverordening treedt in werking op 1 januari 2015, met
uitzondering van bijlage 9b, onder b tot en met f, welke onderdelen in
werking treden op 1 januari 2016.
Artikel IV Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Vijfde wijzigingsverordening
Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010.
’s-Hertogenbosch, 12 december 2014
Provinciale Staten voornoemd,
de voorzitter

de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. C.J.M. Dortmans
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Bijlagen behorende bij de Vijfde wijzigingsverordening Provinciale milieuverordening Noord-Brabant 2010
Overzicht beschermingszones
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Kaart Beschermingszone Loosbroek, met nummer 22
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Kaart Beschermingszone Veghel, met nummer 25
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Kaart Beschermingszone Budel, met nummer 33
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Kaart Beschermingszone Aalsterweg/Klotputten, met nummer 34
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Nummer: 3647973
Uitgegeven, 15 december 2014
De secretaris van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

mw. ir. A.M. Burger
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