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1 ALGEMEEN

Deze factsheet is van toepassing op alle grafische bedrijven en verpakkingsdruk-
kerijen. Hierin worden de aspecten van vergunningen en vergunningverlening
beschreven.

De milieumaatregelen in de Milieubeleidsovereenkomst (MBO) kunnen worden
geformaliseerd in vergunningen. Dat geeft de bedrijven enerzijds rechtszekerheid
over de milieumaatregelen die in het doelgroepbeleid zijn overeengekomen. An-
derzijds kunnen de genomen maatregelen hierdoor ook gehandhaafd worden. De
MBO tast het wettelijk instrumentarium uiteraard niet aan. De bevoegdheden van
de vergunningverlener blijven ongewijzigd.

De afspraken in de MBO bieden bedrijven en vergunningverleners handreikin-
gen om het formaliseringsproces doelmatiger en meer gelijkvormig te laten ver-
lopen. De partners hierin zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de
Unie van Waterschappen, het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemin-
gen, het Inter Provinciaal Overleg, Kartoflex en de ministers van VROM, V&W
en EZ.

Voor een effectieve uitwerking zijn de volgende instrumenten ontwikkeld:
– het startformulier (bijlage 1.1);
– checklist(en) milieumaatregelen (bijlagen 1.5, 1.6 en 1.7);
– standaard aanvraagformulieren (bijlagen 1.2, 1.3 en 1.4);
– modelvergunningvoorschriften.

Aan vrijwel alle milieumaatregelen zijn modelvergunningvoorschriften verbon-
den. Een aantal maatregelen leent zich daar minder goed voor. Deze maatrege-
len zal het bedrijf in de vergunningaanvraag moeten meenemen. Zo kan de maat-
regel worden vastgelegd als onderdeel van de vergunning.
Sommige maatregelen zijn beschreven als een voorziening die men moet aan-
brengen. Dit komt de uitvoerbaarheid ten goede. In de toelichting op de maatre-
gel is aangegeven welk effect of welke norm daarmee redelijkerwijs bereikt kan
worden. De normen maken onderdeel uit van de modelvergunningvoorschriften.

2 FORMALISERINGSPROCES

Het formaliseringsproces geldt voor twee vergunningen’regimes’:
1. Vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer:

Grafische bedrijven en verpakkingsdrukkerijen waren tot maart 1993 Hinder-
wetplichtig. Sindsdien zijn ze vergunningplichtig krachtens de Wet milieube-
heer. Met het oog op de Wm is altijd de gemeente waarin het bedrijf is geves-
tigd het bevoegd gezag.
Naast de Wm-vergunning waren de grafische bedrijven en verpakkingsdruk-
kerijen die niet Wvo-vergunningplichtig waren vergunningplichtig op basis
van de gemeentelijke Lozingsverordening Riolering. Deze vergunningplicht
is met ingang van 1 maart 1996 komen te vervallen. Voorschriften ten aanzien
van het lozen op het riool kunnen thans in de Wm-vergunning opgenomen
worden. Op grond van overgangsrecht blijven vergunningen op basis van de
gemeentelijke Lozingsverordening tot 1 maart 2003 geldig of tot het moment
dat een Wm-vergunning is afgegeven of aangepast.

2. Vergunningen volgens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.
De vergunning is alleen van toepassing als bedrijven hiervoor bij AMvB zijn
aangewezen. Het gaat hierbij om bedrijven die worden genoemd in module
60 Vormvervaardiging diepdruk en in module 120 Vormvervaardiging en
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drukken: zeefdruk dan wel om andere bedrijven die met een eigen installatie
lozen op het oppervlaktewater.
Voor Wvo-vergunningen is de kwaliteitsbeheerder het bevoegd gezag: het wa-
terschap, het zuiveringschap of de provincie. Als er sprake is van Wvo-plicht
vanwege aanwezigheid van module 60 en/of module 120, dan geldt de Wvo-
vergunning voor het gehele bedrijf en dus niet alleen voor het afvalwater uit
de desbetreffende module.

Op basis van afspraken met de rijksoverheid hebben gemeenten tot 1 januari 1998
de tijd om bedrijven te voorzien van een adequate milieuvergunning. Als ade-
quaat gelden vergunningen die van na 1 januari 1981 dateren en alle modules
dekken. Wanneer de vergunning dateert van voor 1981, is het afhankelijk van de
individuele vergunningsituatie of er sprake is van een adequate vergunning (met
een adequaat voorschriftenpakket).

Wanneer bedrijven beschikken over een adequate vergunning, vindt aanpassing
van de vergunning plaats in het kader van de reguliere uitvoering van de ver-
gunningverlening van het bevoegd gezag. De vergunningen hoeven dus niet di-
rect op basis van (een actualisatie van) het handboek Milieumaatregelen grafische
industrie en verpakkingsdrukkerijen aangepast te worden.

Bij de vergunningverlening moet rekening gehouden worden met de volgende
aspecten.

– Begin 1994 is aan bedrijven het zogeheten startformulier toegezonden. In het
startformulier konden bedrijven aangeven welke milieumaatregelen het be-
drijf op welke termijn wenst uit te voeren. Bedrijven hadden tot 15 augustus
1994 de tijd om het startformulier aan het bevoegd gezag toe te zenden. Wan-
neer het bevoegd gezag van een bedrijf een startformulier geaccepteerd heeft,
vormt dit formulier het uitgangspunt bij de vergunningverlening. Let wel:
door de actualisatie van het handboek van 1996 is een aantal maatregelen aan-
gepast of aangevuld op basis van nieuwe ontwikkelingen. Bedrijven en be-
voegd gezag dienen hiermee rekening te houden. Een geactualiseerd overzicht
van maatregelen is terug te vinden in de checklist milieumaatregelen (en in
het herziene aanvraagformulier voor de Wet milieubeheer en in de factsheets
in het eerste deel van het handboek Milieumaatregelen grafische industrie en
verpakkingsdrukkerijen). Wanneer een bedrijf geen startformulier heeft inge-
vuld, kan enkel worden uitgegaan van het overzicht van maatregelen, zoals
genoemd in de checklist milieumaatregelen.

– Met de actualisatie van het handboek van 1996 zijn twee checklisten met een
overzicht van maatregelen op het gebied van energie en afvalpreventie aan
het handboek toegevoegd.

Ten aanzien van het onderdeel energie geldt het volgende. Bedrijven worden
geacht binnen zes maanden na het beschikbaar komen van de checklist aan
de hand van de checklist de maatregelen op het gebied van energie die van
toepassing zijn voor het bedrijf te inventariseren. Het bedrijf kan het bevoegd
gezag om haar oordeel vragen over een ingevulde checklist. Het bevoegd ge-
zag kan een ingevulde checklist betrekken bij controle-bezoeken en wijziging
van de vergunning. Formalisering van de voorgenomen maatregelen kan veel-
al plaatsvinden via een melding. Wanneer de vergunning om andere redenen
aangepast moet worden, vormt de checklist het uitgangspunt voor aanpassin-
gen op gebied van energie.

De checklist afvalpreventie vormt een (vrijwillig) hulpmiddel voor zowel het
bedrijf als het bevoegd gezag bij het bezien van de mogelijkheden die een be-
drijf heeft om aandacht te schenken aan afvalpreventie. Het bedrijf kan het be-
voegd gezag om haar oordeel vragen over een ingevulde checklist afvalpre-
ventie.
Het is mogelijk dat een bedrijf de checklist(en) niet invult en ook op andere
wijze geen structurele aandacht besteed aan energie- en/of afvalpreventie-
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maatregelen, terwijl het bevoegd gezag dit wel van belang acht voor het be-
treffende bedrijf. In dat geval kan het bevoegd gezag het bedrijf via het ambts-
halve opnemen van een onderzoeksverplichting in de milieuvergunning ver-
plichten na te gaan wat de mogelijkheden van het individuele bedrijf zijn.

Zie voor meer informatie de factsheets energie en afvalpreventie.

– Indien een bedrijf nalaat de in het kader van de MBO overeengekomen milieu-
maatregelen uit te voeren, is het gewenst dat het bevoegd gezag deze maatre-
gelen, inclusief een tijdsfasering, opneemt in de milieuvergunning.

Voor zover bekend zijn er geen grafische bedrijven en verpakkingsdrukkerijen
die met een eigen installatie lozen op oppervlaktewater. De doelgroepafspraken
voorzien dan ook niet in deze situaties. Indien zulke gevallen zich toch voordoen
voorziet de huidige vergunningverleningspraktijk.

Blijven over de zeefdrukkerijen volgens module 120 Vormvervaardiging en druk-
ken: zeefdruk en de diepdrukcilindervervaardiging volgens module 60 Vormver-
vaardiging diepdruk.
Voor zeefdrukkers geldt dat zij sinds de CUWVO-richtlijn van 1989 voor het me-
rendeel over een vergunning beschikken. Aangenomen mag worden dat zij over
een adequate vergunning beschikken. Door het startformulier in te vullen heeft
het bedrijf kenbaar kunnen maken gebruik te maken van één spoelsectie voor de
verwijdering van het sjabloon. Dit in plaats van twee gescheiden spoelsecties, ter-
wijl de inktverwijdering volledig plaatsvindt aan de zeefdrukpers.
Nederland telt slechts 10 diepdrukcilindervervaardigers. Al deze bedrijven be-
schikken voor zover bekend over een Wvo-vergunning. Voor al deze bedrijven
geldt de maatregel: optimalisatie van de ONO-installatie.

In bijlage I van deel I van het handboek zijn de volgende formulieren opgeno-
men:
1.1 Startformulier;
1.2 Aanvraagformulier Wm;
1.3 Aanvraagformulier Wvo;
1.4 Meldingsformulier;
1.5 Checklist milieumaatregelen;
1.6 Checklist uitvoering energiemaatregelen;
1.7 Checklist uitvoering afvalpreventiemaatregelen.
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