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Veel bekeken
• Regels voor houtstook vanuit woningen
• Lucht en omgevingswaarde
• Waar beoordeling plaatsvindt
• Stookinstallaties en afvalverbranding
• Emissie-eisen en monitoring milieubelastende activiteiten

Lucht in de Omgevingswet

Ons gebruik van de fysieke leefomgeving heeft soms ongewenste bijwerkingen. Bijvoorbeeld
luchtverontreiniging. Luchtverontreiniging kan effect hebben op de gezondheid van mensen
en de natuur. De Omgevingswet bevat instrumenten en regels die de kwaliteit van de binnen-
en buitenlucht bewaken en beschermen.

Instrumenten lucht
• Lucht in omgevingsvisie
• Lucht in het programma
• Lucht in omgevingsverordening
• Lucht en omgevingsplan
• Lucht en omgevingsvergunning
• Lucht en projectbesluit
• Lucht en omgevingswaarde

Beoordelen luchtkwaliteit
• Waar beoordelen
• Lucht en omgevingswaarde
• Niet in betekenende mate
• Smog: communicatie en maatregelen

Houtstook vanuit woningen
• Regels voor houtstook vanuit woningen
• Technische bouwregels voor houtkachels
• Voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022
• Stookwijzer en stookalert

Dit verandert er
• Lucht in de Omgevingswet: dit verandert er op hoofdlijnen
• Overgang NSL-projecten
• Veranderingen van Activiteitenbesluit naar Bal

Milieubelastende activiteit

https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-woningen/
https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-omgevingswaarde/
https://iplo.nl/thema/lucht/waar-beoordeling/
https://iplo.nl/thema/lucht/stookinstallaties-afvalverbranding/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/emissie-eisen-monitoring-milieubelastende/
https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-omgevingsvisie/
https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-programma/
https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-omgevingsverordening/
https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-omgevingsplan/
https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-omgevingsvergunning-milieubelastende/
https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-projectbesluit/
https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-omgevingswaarde/
https://iplo.nl/thema/lucht/waar-beoordeling/
https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-omgevingswaarde/
https://iplo.nl/thema/lucht/nibm/
https://iplo.nl/thema/lucht/smog-communicatie-maatregelen/
https://iplo.nl/thema/lucht/regels-houtstook-vanuit-woningen/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/rijksregels-bouwactiviteit/technische-bouwregels-houtkachels/
https://iplo.nl/thema/lucht/voorlichtingsmateriaal-houtstook-2021-2022/
https://iplo.nl/thema/lucht/houtstook-stookwijzer-stookalert/
https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-verandert/
https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-verandert/overgang-nsl-projecten/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/luchtemissies-zeer-zorgwekkende-stoffen-zzs-geur/
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Emissie-eisen en monitoring, kosteneffectiviteit, specifieke regels per milieubelastende
activiteit, regels in Europese verordeningen en Nederlandse regelgeving.

Milieubelastende activiteiten lucht

Vaststellen luchtkwaliteit
• Vaststellen luchtkwaliteit
• Meten van de luchtkwaliteit
• Berekenen van de luchtkwaliteit
• Luchtkwaliteit langs wegen
• Luchtkwaliteit milieubelastende activiteit

Verbeteren luchtkwaliteit
• Schone Lucht Akkoord
• Rapport resultaatgerichte waarden stellen
• Nageschakelde technieken
• Maatregelen stofemissie op- en overslag en bewerken goederen
• Nationale emissieplafonds

Monitoring
Monitoring van omgevingswaarden luchtkwaliteit door overheden.

Monitoring omgevingswaarden

Stookinstallaties en afvalverbranding
Kleine en middelgrote stookinstallatie voor standaard brandstoffen, keuringen, verbranden
van afvalstoffen, IPPC...

Stookinstallaties en afvalverbranding (overzicht)

Ozon- en F-gassen
Beleid en regelgeving, toezicht en handhaving, certificering, ozonlaagafbrekende stoffen,
broeikasgassen, koudemiddelen...

Ozon- en F-gassen

Luchtregels in het Bbl
In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels die een goede binnenlucht moeten
waarborgen. En verontreiniging van de buitenlucht beperken.

Regels voor lucht in het Bbl

Effecten lucht

https://iplo.nl/thema/lucht/milieubelastende-activiteiten-lucht/
https://iplo.nl/thema/lucht/vaststellen-luchtkwaliteit/
https://iplo.nl/thema/lucht/vaststellen-luchtkwaliteit/meten-luchtkwaliteit/
https://iplo.nl/thema/lucht/vaststellen-luchtkwaliteit/berekenen-luchtkwaliteit/
https://iplo.nl/thema/lucht/vaststellen-luchtkwaliteit/berekenen-luchtkwaliteit-langs-wegen/
https://iplo.nl/thema/lucht/vaststellen-luchtkwaliteit/berekenen-luchtkwaliteit-activiteit/
https://iplo.nl/thema/lucht/schone-lucht-akkoord/
https://iplo.nl/thema/lucht/rapport-resultaatgerichte-waarden-stellen/
https://iplo.nl/thema/lucht/luchtemissie-beperkende-technieken/overzicht-factsheets/
https://iplo.nl/thema/lucht/maatregelen-stofemissie-overslag-bewerken-goederen/
https://iplo.nl/thema/lucht/nec/
https://iplo.nl/thema/lucht/monitoring-omgevingswaarden-luchtkwaliteit/
https://iplo.nl/thema/lucht/stookinstallaties-afvalverbranding/
https://iplo.nl/thema/lucht/ozon-gassen/
https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-algemene-rijksregels-bouwwerken/


Lucht in de Omgevingswet Informatiepunt Leefomgeving | 5

• Lucht en gezondheid
• Lucht: emissie en immissie

Nieuws Lucht
Voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022

Het voorlichtingsmateriaal houtstook 2021/2022 is vanaf heden beschikbaar en kan
gedownload worden. Het materiaal is bedoeld voor gemeenten en richt zich op eigenaren van
een open haard, kachel of vuurkorf.

11 november 2021

https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-gezondheid/
https://iplo.nl/thema/lucht/lucht-emissie/
https://iplo.nl/thema/lucht/nieuws-lucht/2021/voorlichtingsmateriaal-houtstook-2021-2022/
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Dit is een publicatie van:
Informatiepunt Leefomgeving
www.iplo.nl

Organisatie

Informatiepunt Leefomgeving bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de
Omgevingswet. IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij
het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk.

https://iplo.nl/thema/lucht/
https://www.iplo.nl

