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Voor
Inleiding
De landelijke programmatische aanpak bestrijkt het beleid rond het terugdringen
van emissies van ZZS. Op dit moment is dat beleid voor emissies naar lucht
vormgegeven in het Activiteiten Besluit (artikel 2.4 AB) wat op 1 jan 2016 van
kracht is geworden. Met ingang van 1 juli 2016 is een vergelijkbaar beleid voor
de lozingen naar water opgenomen in de BBT-documenten Handboek
Emissietoets en het ABM. Bij het inwerking treden van de Omgevingswet (2021)
wordt beleid samengebracht in een module ZZS die op emissies naar lucht, water
en bodem van toepassing is.
In art 2.4 AB is verplichting opgenomen dat een bedrijf één keer in de vijf jaar
informatie te overlegt aan het bevoegd gezag over hun luchtemissies van ZZS.
DCMR is in opdracht van PZH in 2017 gestart met een ZZS-uitvraag naar de lucht
en (indirecte) lozingen naar water:
1) omdat PZH niet vlak voor het eind van de 5-jaar-termijn alle informatie wil
ontvangen;
2) omdat (indirecte) lozingen van ZZS van belang zijn voor de kwaliteit van het
leefmilieu en drinkwatervoorziening; en
3) ten behoeve van beleid gericht op beheersen van de risico’s van ZZS en
informatie ten dienste van uitfasering van ZZS.
Tijdens het BAC VTH op 7 december 2017 hebben de provincies toegezegd de
PZH-aanpak ook te willen volgen en dat zij hiermee zullen starten door aan te
sluiten bij de uitvraag van RWS. In dit Bob willen we deze toezegging bestuurlijk
bekrachtigen.
Beslispunten
1. De provincies zeggen toe aan te sluiten bij de uitvraag van RWS met de ZZSuitvraag van emissies naar de lucht en water voor de bedrijven waar voor zij
WABO bevoegd gezag zijn.
2. De provincies en IenW zeggen elkaar toe dat de omgevingsdiensten en
Rijkswaterstaat de ZZS-uitvraag in gezamenlijkheid uit voeren.
3. De provincies zeggen toe de ZZS-uitvraag naar de lucht en water te hebben
voltooid op 1 januari 2021.
4. IenW zegt toe dat RIVM in staat gesteld wordt om het bevoegd gezag te
ondersteunen bij vragen over ZZS en potentiele ZZS. Ook zullen
noodzakelijke verduidelijkingen over de regelgeving ter ondersteuning van
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het bevoegd gezag op de INFOMIL-website worden geplaats (bv voor
mengsels en ZZS in afvalstromen t.b.v. opvolging van een uitvraag naar ZZS
bij afvalverwerkers en tank- op en overslag)
Achtergrondinformatie,
•
De 5-jaarlijkse informatieplicht (art. 2.4 AB) is op 1 januari 2016 in werking
getreden. Vijf jaar later, op 1 januari 2021, moeten alle bedrijven in
Nederland aan deze informatieplicht hebben voldaan
•
Artikel 2.4 Activiteitenbesluit en daarmee de vijfjaarlijkse informatieplicht
geldt alleen voor emissies naar de lucht en niet voor (indirecte) lozingen op
water. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de 5-jaarlijkse
informatieplicht ook gaan gelden voor lozingen op water. De waterbeheerder
is bevoegd gezag voor alle directe lozingen in het oppervlaktewater. Voor de
Rijkswateren is dit Rijkswaterstaat, namens de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat en voor de andere wateren is dat een waterschap.
•
De bevoegde gezagen (provincies, Rijkswaterstaat en gemeenten) willen de
ZZS-uitvraag in gezamenlijkheid uitvoeren (de Waterschappen beraden zich
nog over aansluiting bij het proces):
o RWS gaat in 2018 in een pilot bij 50 bedrijven (ruim 6% van het totaal
van 800 bedrijven die lozen op RWS-wateren) haar vergunningen voor
alle lozingen herzien. In de komende paar jaar worden alle vergunning
herzien. Tijdens deze herziening worden alle lozingen, dus ook ZZS en
potentiële ZZS, meegenomen.
o De provincies hebben toegezegd aan te sluiten met de ZZS-uitvraag bij
de uitvraag van RWS voor zover het inrichtingen betreft waar voor een
provincie bevoegd gezag is.
o RWS heeft toegezegd aan te sluiten bij de ZZS-uitvraag door PZH en bij
uitvragen van andere provincies.
o De Zuid Hollandse omgevingsdiensten o.l.v. de DCMR gaan namens
PZH in 2018 een tweede uitvraag bij ca. 45 bedrijven doen. Deze
uitvraag betreft in ieder geval de ZZS en tevens de potentiële ZZS.
RIVM
•
Het RIVM, in opdracht van I&W, ondersteunt de bevoegd gezagen met de
uitvoering van deze 5-jaarlijkse informatieplicht op de volgende manier:
o Een centrale ZZS-database met als doel het voor bevoegde gezagen
mogelijk te maken om risicogericht te werken en om in het kader van
beleidsondersteuning ZZS in kaart te brengen;
o Het RIVM ondersteunt bevoegde gezagen bij de ZZS-uitvraag ten
aanzien van stof gerelateerde vragen en leiden op verzoek van de
bevoegd gezagen emissiegrenswaarden af voor ZZS en potentiele ZZS.
o Een ZZS-module voor het eMJV (elektronisch Milieu Jaarverslag) zodat
de 5-jaarlijkse informatieplicht door middel van het eMJV kan worden
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verwerkt;

De provincies wijzen de medeoverheden er op dat uitwisseling
van data die zicht bieden op feitelijke en vergunde emissies (naar lucht,
water (en bodem)) een eenduidige datastructuur vragen
o

Een Kennisnetwerk met als doel de onderlinge uitwisseling van
ervaringen tussen bevoegde instanties te faciliteren en het helpen van
beantwoorden van vragen over (potentiële) ZZS.
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Projectplan zeer zorgwekkende stoffen
•
De ZZS-uitvraag maakt deel uit van het projectplan zeer zorgwekkende
stoffen (dd. 27 oktober 2017) dat het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, in informele samenwerking met de betrokken overheden en het
bedrijfsleven, heeft geschreven (zie bijlage). Het hoofddoel van het project is
om de implementatie van de ZZS-wetgeving te verbeteren en zodoende bij te
dragen aan het wegnemen van het risico op blootstelling aan ZZS. Dit
projectplan is onderverdeeld in 3 actielijnen: ZZS in beeld, ondersteuning van
vergunningverleners en bedrijven, ZZS goed geregeld.
•
Het is de bedoeling om het proces van de uitvraag in 2019 te laten evalueren
en in de stuurgroep te bespreken, zodat waar nodig, tijdig aanpassingen in
het proces (vraagstelling, afstemming, databeheer, etc.) kunnen worden
gemaakt.
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