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Wet- en Regelgeving 
Milieu inspectie 
 
 
 
Het is mogelijk dat de Scoutingvereniging op milieugebied gecontroleerd wordt door de gemeente. 
Ondanks dat elke gemeente andere prioriteiten heeft op het gebied van handhaving, zijn er enkele 
onderwerpen die vaak gecontroleerd kunnen worden. Dit informatieblad behandeld deze 
onderwerpen. Meer informatie over Scouting en milieu kun je ook vinden op het infoblad Scouting en 
milieu. 
 
Afval 
Bij elke vereniging komt afval vrij en iedereen moet kunnen aantonen waar het afval naartoe gaat. Dit 
aantonen kan door middel van een afvalstoffencontract (overeenkomst tussen de Scoutingvereniging 
en een afvalinzamelaar dat maandelijks of wekelijks containers worden geledigd) of door 
afgiftebewijzen (incidenteel komt een afvalinzamelaar langs en laat een bewijs van afvoer achter bij de 
vereniging). Het contract of de afgifte bewijzen moeten aanwezig zijn binnen de vereniging. 
Afvalscheiding is ook een onderwerp wat gecontroleerd kan worden. Onderstaande tabel geeft weer 
wanneer verschillende afvalstoffen van elkaar moeten worden gescheiden. De scheidingsverplichting 
is niet van toepassing als het scheiden van afval meer kosten met zich meebrengt dan reëel gevraagd 
kan worden. 
 
Afvalcomponenten die altijd gescheiden dienen te worden, onafhankelijk van bedrijfssituatie 
Gevaarlijk afval en asbest Papier & karton Elektrische en elektronische apparaten 
 
Afvalcomponenten met richtlijn voor afvalscheiding 
Afvalcomponent Richtlijn afvalscheiding (maximale herbruikbare 

hoeveelheden per week in het restafval) 
Folie 0 kg 
EPS (piepschuim) 1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg) (Een rolcontainer van 

240 liter wordt ook wel een minicontainer (tweewiels) 
genoemd) 

Plastic bekertjes ± 500 bekertjes 
Overige kunststoffen 25 kg 
Autobanden 5 banden 
GFT/Swill 200 kg 
Groenafval 200 kg 
Houten pallets 2 pallets (± 40 kg) 
Overige houtafval 40 kg 
Glazen verpakkingen ½ rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)  

(Een rolcontainer van 240 liter wordt ook wel een minicontainer 
(tweewiels) genoemd) 

Metalen 40 kg 
Steenachtig materiaal / Puin 0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m3 
Textiel 40 kg 
Glas- en steenwol 25 kg 
 
Energie 
Energiebesparing is de laatste jaren een hot-item. Wanneer er bij de vereniging een milieucontrole 
wordt uitgevoerd, zal er vaak ook gevraagd worden naar de jaaroverzichten van gas en elektra. Indien 
er namelijk veel gas of elektra wordt gebruikt dan kunnen gemeenten energiebesparing verplicht 
stellen. Een Scoutingvereniging verbruikt minder energie dan de ondergrenzen van energiebesparing, 
om dit aan te tonen zal de gemeente ambtenaar vaak naar de energiegegevens vragen. 
 
Blusmiddelen 
In het gebouw dienen voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn.   
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Opslag van gevaarlijke stoffen 
Indien er gevaarlijke stoffen worden opgeslagen zal hier tijdens een controle bezoek aandacht aan 
worden gegeven. De vraag is wanneer er sprake is van een gevaarlijke stof. Op de verpakking van 
een gevaarlijke stof dient een zogenaamde ADR klasse symbool te worden vermeld. Dit zijn dus 
andere symbolen dan de bekende oranje kruizen op bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen. Als er meer 
dan 50 kg of 50 liter van een stof met zo’n symbool wordt opgeslagen moet de opslag plaats vinden in 
een speciale kast. Voor gasflessen geldt een vrijstelling tot 125 kg/liter. Gasflessen en de 
aansluitslangen moeten wel ten alle tijden zijn gekeurd en de opslagruimte mag niet verdiept zijn 
aangelegd.  
 
Bodem 
Wanneer er met stoffen gewerkt wordt (bijvoorbeeld het overgieten van brandstof in benzinetanks of 
Coleman branders etc.) bestaat er een risico dat de betreffende stof op de bodem komt. Om deze  
risico’s te beperken zijn er enkele standaard beheersmaatregelen. Geopende verpakkingen moeten  
altijd op een lekbak worden opgeslagen. Indien er stoffen uit een verpakkingen worden getapt (zoals  
het vullen van de brandstoftank) dient er altijd voor het geval dat “absorptiemateriaal” aanwezig te zijn. 
Absorptiemateriaal kan kattengrit, oude poetsdoeken o.i.d. zijn. Alles wat helpt om zo snel mogelijk 
lekkage op te ruimen. 
 
Overtredingen geconstateerd 
Ondanks dat iedereen het beste voorheeft met het milieu is het mogelijk dat tijdens een 
controlebezoek overtredingen worden geconstateerd. De milieu-inspecteur zal tijdens het bezoek 
toelichten wat er niet goed is en ook enkele oplossingen aandragen. Enkele dagen na het bezoek zult 
u van de inspecteur een brief ontvangen waarin alle overtredingen zijn opgenomen en waarin een 
termijn is opgenomen voor wanneer u de overtredingen moet beëindigen. Na de termijn gesteld in de 
brief zal de scoutingvereniging nogmaals gecontroleerd worden op de eerder geconstateerde 
overtredingen. Als nu alle overtredingen zijn beëindigd is er niks aan de hand. 
 
Soms is het mogelijk dat de termijn die de inspecteur stelt niet realistisch is. In goed overleg, voordat 
de tweede controle plaats vindt, is het vaak mogelijk om termijnverlenging aan te vragen. 
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Meer informatie 
Infoblad Scouting en milieu  www.scouting.nl 
Infoblad afvalinzameling  www.scouting.nl 
Infoblad gas    www.scouting.nl 
Wet milieubeheer   www.wetten.nl 
Activiteitenbesluit   www.wetten.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels 
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend 


