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beleidsmatig vaststellen indicatieve normen voor 
lucht 

 
 
Stuurgroep Normstelling water en lucht 
 
Akkoord WK normstelling water en lucht 13-11-2018 
Akkoord WG normstelling water en lucht 22-01-2019 
Akkoord SG normstelling water en lucht 20-02-2019 
 
 

Gevraagde actie 
De Werkgroep normstelling water en lucht heeft normvoorstellen voor 
lucht behandeld en verzoekt de Stuurgroep deze beleidsmatig vast te 
stellen en daarmee akkoord te gaan met publicatie op de website Risico’s 
van Stoffen. 
 
Toelichting 
Het RIVM heeft op verzoek van vergunningverleners indicatieve 
luchtnormen (i-MTR en i-VR) afgeleid voor drie stoffen die worden 
gebruikt in industriële processen. Deze waarden zijn nodig voor het 
toetsen van de emissies als gevolg van deze activiteiten. Twee van de drie 
stoffen zijn ZZS, voor de niet-ZZS is een MTR nodig omdat het bedrijf op 
korte afstand van woningen en van een woonwijk is gelegen. Daarom 
wilde het bevoegd gezag bij dit bedrijf de blootstelling van de omgeving 
toetsen aan het i-VR en i-MTR. 
 
De normvoorstellen voor lucht zijn getoetst door de Wetenschappelijke 
Klankbordgroep normstelling water en lucht. Hieronder staat een 
overzicht van de voorgestelde normen. 
 
Stof ZZS CAS i-MTR i-VR 
tert-butyl hydroperoxide nee 75-91-2 26 0,26 
N,N’-methylenediacrylamide op basis van 

zelfclassificatie 
110-26-9 0,7 0,007 

acrylamide ja 79-06-1 0,6 0,006 
 
In dezelfde adviesaanvraag heeft het bevoegd gezag ook gevraagd om 
een indicatief MTR/VR voor drie petroleumdestillaten (CAS nr. 64742-53-
6, 64742-53-5, 64742-65-0). Omdat de benodigde gegevens hiervoor 
ontbreken, kan het RIVM kan voor deze mengsels van stoffen geen 
MTR/VR afleiden. Het kan zijn dat het ontbreken van een i-MTR het 
bevoegd gezag belemmert in het uitoefenen van zijn taken ten aanzien 
van ZZS. Het RIVM zal daarom met het bevoegd gezag overleggen over 
de mogelijkheden om toch te voorzien in een toetswaarde. 


