
De handhaving van de milieueisen in een grote cirkel rond 
Moerdijk is daarna stevig aangescherpt. De vele inciden-
ten bij Chemelot in Geleen de laatste jaren zetten de boel 

op scherp en maken nog eens duidelijk dat het hebben van een 
goed bedrijfsmilieubeleid belangrijk is. VEBIDAK is u daarbij van 
dienst met een update van de milieutool uit 2011. 

Voldoet uw dakbedekkingsbedrijf aan de milieuwetten en 
-regelgeving? De kans is groot dat u antwoordt: “Ja, ik denk het 
wel, maar ik weet het niet voor alle onderdelen helemaal zeker.” 
Met de geactualiseerde Excel-tool en de handleiding die in okto-
ber 2015 naar alle VEBIDAK-leden is gezonden, kunt u het con-
troleren. Door middel van een vragenlijst heeft u snel inzicht in 
uw bedrijfssituatie. De tool voorziet ook in corrigerende maat-
regelen en ook praktijkvoorbeelden ontbreken niet. 

Op woensdag 11 november jl. werd de geactualiseerde tool en 
bijbehorende tool in een themabijeenkomst toegelicht door 
Rinus Hoogeslag, consultant van Royal HaskoningDHV. Dit gere-
nommeerde adviesbureau heeft de tool opgezet in opdracht van 
en in nauwe samenwerking met VEBIDAK. Hoogeslag wees er op 
dat een bedrijf op de hoogte moet zijn van de regels uit het 
Activiteitenbesluit. Deze bevat algemene milieuregels voor 
bedrijven. Het is echter ondoenlijk om dit lijvige besluit te kennen. 
De VEBIDAK milieutool behandelt de relevante punten uit het 
Activiteitenbesluit en andere wet- en regelgeving. De thema-
bijeenkomst was geanimeerd, waarbij vooral vertegenwoor-
digers van de grotere VEBIDAK-leden aanwezig waren. Er werd 
nuttige informatie uitgewisseld. Iedere deelnemer was van 
mening dat de milieutool voor alle VEBIDAK-bedrijven van 
belang is. Bij voldoende belangstelling zal VEBIDAK de thema-
bijeenkomst nog een keer organiseren.

Reacties van deelnemers aan de themabijeenkomst:
“Als je niet bij de presentatie aanwezig was, kun je dit als een 
gemiste kans beschouwen. Waarom het wiel uitvinden als een 
ander (VEBIDAK) dit reeds heeft gedaan? Op een avond zoveel 
info gekregen dat het inventariseren van milieurisico’s en 
beheersmaatregelen een stuk makkelijker is geworden.”
Mario Allard, coördinator Kwaliteit, Veiligheid, gezondheid en 
Milieu/energie (KVgM) Patina dakdenkers

“De door VEBIDAK ontwikkelde en verbeterde Milieutool is 
onmisbaar voor ieder dakbedekkingsbedrijf (klein en groot). 
Door de milieutool te gebruiken worden de milieurisico’s en de te 
nemen acties op de risico’s in kaart gebracht. Wanneer de te 
nemen acties worden opgevolgd, wordt een op te leggen sanctie 

ten gevolge van een mogelijk milieudelict door een BOA van één 
van de Milieudiensten voorkomen. De opkomst van leden had 
mijns inziens veel beter gekund. Mij bekruipt het gevoel dat 
alleen de gerenommeerde aanwezige bedrijven zich zorgen 
maken om de milieurisico’s binnen hun bedrijf. Mijn advies naar 
de niet aanwezige bedrijven is: maak gebruik van de verbeterde 
milieutool en voorkom een milieudelict met de daarmee gemoei-
de sanctie.”
Cor-Jan van ’t Veer, bedrijfsleider BOKO BV dakbedekkers

“De milieutool is een perfect hulpmiddel om snel en eenvoudig 
een compleet beeld te krijgen aangaande de eisen die gesteld 
worden aan je bedrijf en bedrijfsprocessen ten aanzien van de 
daarbij behorende milieu- en vergunningen. Voor Oranjedak 
heeft de tool mede als basis gediend voor het verkrijgen van ons 
milieumanagement certificaat ISO14001. De tool is eenvoudig in 
het gebruik en geeft per onderdeel overzichtelijk aan welke 
maatregelen getroffen moeten worden. Een must voor iedere 
professionele dakdekker om hier serieus mee om te gaan.”
Alain Maasdam, manager kwaliteit, arbeidsomstandigheden 
en milieu Oranjedak BV

NIeuWe MoDuLe: fLoRa eN fauNa
Nieuw ten opzichte van de vorige milieutool is de module over de 
Flora- en faunawet. Hoogeslag wees er op dat er steeds meer 
vogels beschermd zijn in Nederland. “Het is vaak verboden om 
nesten zomaar weg te halen van het dak, zeker in broedperiodes. 
Ook kunnen dakdekkers vleermuizen tegenkomen. Die zijn in 
bijna alle gevallen streng beschermd.” VEBIDAK kent uit de prak-
tijk een opdrachtgever waar wegens de vele meeuwennesten op 
het dak slechts vier maanden per jaar gewerkt mag worden. Een 
dakbedekkingsbedrijf zal daar rekening mee moeten houden. 

de digitale Wet- en regelgevingstool is onderverdeeld in 
de volgende modules:

daarnaast zijn er twee modules opgenomen in de handleiding, 
die niet zijn opgenomen in de digitale Wet- en regelgevingstool: 
10. Vervoer
11. Milieuzorg en duurzaam ondernemen

1. Omgevingsvergunning
2. Gevaarlijke stoffen
3. Afval
4. Bodem
5. Geluid

6. Energie
7. Water en afvalwater
8. Ruimtelijke ordening
9. Flora en Fauna (nieuw)

Wet- en regelgevingstool 
Milieu geactualiseerd
Al vele jaren toont de overheid een toenemende belangstelling 
voor de naleving van milieuwetten op bedrijfslocaties. De brand bij 
Chemiepack Moerdijk in januari 2011 staat velen nog op het netvlies.
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