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Geacht college,

In mijn brief van 8 maart 2017 heb ik u op de hoogte gebracht van het
Interbestuurlijk Toezicht dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
uitvoert. In het kader van het IBT is in de afgelopen maanden gekeken naar
onderdelen van milieutaken die door uw provincie in medebewind worden
uitgevoerd. Het toezichtsbeeld van uw provincie is gebaseerd op het jaar 2016.
Met deze brief informeer ik u over het onderzoek.
Het beeld dat gevormd is op basis van regelgeving en vastgestelde documenten
laat zien dat in 2016 de taakuitvoering door uw organisatie grotendeels voldoet
aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Op enkele onderdelen is geconstateerd dat in de onderzochte periode de
taakuitvoering niet (volledig) aan de wettelijke eisen voldeed.
Het gaat hierbij om de volgende punten:

Het handhavingsbeleid wordt niet op alle onderdelen op bestuurlijk niveau
afgestemd met andere handhavingspartners en is inhoudelijk op enkele
punten onvolledig c.q. niet helder (bijvoorbeeld ten aanzien van de
prioritering en de evaluatie en herziening van het beleid).

Er wordt niet gerapporteerd over de inrichtingen waar de provincie
vergunninghouder/exploitant is.

Het aanwijzen van domino-inrichtingen in het kader van het Brzo 2015
blijkt niet op orde en er ontbreekt een overzicht van deze dominobedrijven.
In het contact met uw medewerkers zijn belangrijke ontwikkelingen gemeld die in
2017 worden geïmplementeerd. In het bijzonder het nog vast te stellen
beleidsplan over de VTH-taken en de afronding van de inventarisatie en aanwijzing
van de domino-inrichtingen.
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Deze informatie is nadrukkelijk bij de beeldvorming betrokken. Hierdoor is de
overall conclusie dat de onderzochte taken conform de wettelijke bepalingen
zullen worden uitgevoerd. Het geeft de ILT op dit moment dan ook geen
aanleiding voor een nader onderzoek.
Nadat het (nieuwe) VTH-beleid door u is vastgesteld ontvang ik hiervan graag een
afschrift. Daarnaast verzoek ik u mij te informeren over de voortgang en afronding
van de aanwijzing van de domino-inrichtingen in het kader van het
Brzo 2015.
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Ik vertrouw er op dat uw organisatie ook aandacht zal geven aan de overige
geconstateerde tekortkomingen en voldaan zal worden aan de wettelijke eisen.
Indien er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn of nadere informatie
gewenst is, kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
Namens deze:
INSPECTEUR ILT/AFVAL, INDUSTRIE EN BEDRIJVEN,

A. Stals
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