Vergadering van de BAC MTH
op 9 juni 2022

Agenda
Betreft

Bestuurlijke adviescommissie Milieu, Toezicht en Handhaving (MTH)

Vergaderdatum en -tijd

9 juni 2022 16.00 -18.00

Locatie

Microsoft teams

Deelnemers

Madeleine van Toorenburg (Li) (voorzitter),
Dick van der Velde (Zld), Tijs de Bree (Ov), Peter Drenth (Gld), Cora Smelik (Fl), Jeroen
Olthof (NH), Elies Lemkes (Br), Annemarie Spiereng (Br), Hans Kuipers (Dr), Sietske
Poepjes (Fr), Meindert Stolk (ZH), Tjeerd van Dekken (Gr), Rob van Muilekom (Utr), Arne
Schaddelee (Utr), Anneke Knol (Utr), secretaris Ad Nederlof (IPO), Hugo van de Baan (IPO)
Nicole Morskate (IPO)

Verhinderd
gast

1. Opening en mededelingen
A. Actualiteiten
1.1 Varend Ontgassen (Mondeling)
B. Bestuurlijke overleggen
1.2 Conceptagenda Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) 20 juni 2022
Kern van het onderwerp
In de aanloop naar het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) op 20 juni a.s. wordt met
het Ministerie van IenW en de andere deelnemers de agenda voorbereid. Met het
aanbod van de IPO-bestuurlijke agenda MTH 2020 -2023 hebben de provincies
aangegeven deze IPO bestuurlijke agenda proactief in het BOb te willen agenderen. De
toenmalige staatssecretaris van IenW heeft dit aanbod omarmd juist ook vanwege de
match met het Nationaal Milieubeleidskader (voorheen ‘Milieuvisie’). Ter vergadering
ligt de concept agenda voor het BOb voor.

2. Bespreekpunten / presentaties
2.1 Bouwstenenvisie CE-VTH
Kern van het onderwerp
Onder de programmalijn Circulaire Economie en Afvalstoffen (CEA) wordt gewerkt aan
de bouwstenenvisie CE-VTH. De IPO bouwstenenvisie CE-VTH is bedoeld om
bouwstenen (tekstdelen) voor beleid te bieden welke elke provincie kan opnemen in
het eigen beleid.
2.2 Voortgang evaluatie en actualisatie Landelijke Handhavingstrategie
(LHS)
Kern van het onderwerp
Het IPO is de trekker van het project ‘Actualisatie Landelijke Handhavingstrategie
(LHS)’. Dit project valt onder het ‘Actieplan aanpak milieucriminaliteit’, dat onderdeel
is van het programma “Liever een goede buur”. Doel van de actualisatie is de LHS
optimaal aan te laten sluiten op de Omgevingswet, daarbij gebruikmakend van de
inzichten die de afgelopen zes jaar met de toepassing ervan zijn opgedaan. Op dit
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moment wordt – met het verwerken van tekstuele suggesties van het OM – de laatste
hand gelegd aan het instrument.
2.3 Bibob casus Gelderland (Peter Drenth)

3. Hamerstukken / ter informatie
3.1
Financiële zekerheidstelling
Kern van het onderwerp
De staatssecretaris van IenW is voornemens (verplichte) Financiële
Zekerheidstelling (FiZe) voor majeure risicobedrijven en afvalbedrijven wettelijk
vast te leggen. De oplegger geeft de stand van zaken weer van de implementatie
door de provincies van het opstellen van een handreiking en een
actualiseringsprogramma.
3.2
Kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving 2.3
Kern van het onderwerp
Voor een professionele kwaliteit en meer eenduidige uitvoering van
vergunningverlening, toezicht en handhaving van de regelgeving in het Wabodomein zijn kwaliteitscriteria vastgesteld voor de uitvoering. De huidige versie moet
tekstueel worden aangepast i.v.m. de komst van de Omgevingswet en de criteria
moeten worden aangevuld met competentiedoelen. Aan die beide
vernieuwingswensen wordt tegemoetgekomen door dit voorstel kwaliteitscriteria
2.3, dat in gezamenlijkheid met gemeenten, provincies, waterschappen,
omgevingsdiensten en rijks partners tot stand is gekomen.
3.3
Inzet interbestuurlijk toezicht en basistakenpakket
Kern van het onderwerp
Uit vervolgonderzoek naar aanleiding van het advies van Van Aartsen blijkt dat een
aantal gemeenten in 6 provincies nog altijd niet alle wettelijk verplichte basistaken
hebben belegd bij een omgevingsdienst. De staatssecretaris van IenW heeft de
betreffende provincies per brief verzocht, via de inzet van interbestuurlijk toezicht,
hierop actie te ondernemen.
3.4
Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel: provinciale
bemensing
Kern van het onderwerp
Om uitwerking te geven aan het advies van Van Aartsen wordt een interbestuurlijk
programma versterking VTH-stelsel ingericht. De outline hiervan is vastgesteld in
het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) van 23 maart jl. en nader besproken in de
BAC MTH van 21 april jl.. De BAC MTH heeft de AAC MTH en het ambtelijk
Kernteam VTH-stelsel opdracht gegeven voor nadere uitwerking van de provinciale
bemensing (projectleider en deelnemers projecten) van het interbestuurlijk
programma. Momenteel wordt een voorstel hiervoor voorbereid.
3.5
Energiebesparingsplicht
Kern van het onderwerp
In het Klimaatakkoord is afgesproken om de bestaande energiebesparingsplicht en
de daaraan gekoppelde informatieplicht te actualiseren en uit te breiden met een
CO2-reductieplicht. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit
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bebouwde leefomgeving (BbL) zijn hiervoor herzien. Er wordt nu gewerkt aan de
herziening van onderhavige regelgeving.
3.6
Subsidieregeling opruimen drugsafval 2021-2024
Kern van het onderwerp
BIJ12 voert namens de provincies de subsidieregeling opruimen drugsafval 20212024 uit. De laatste tijd is er echter een aantal dumpingen aangetroffen, waarvan
de kosten het subsidiabele bedrag ver overschrijden. IPO en VNG zijn hierover met
het Rijk in gesprek. Daarnaast heeft de BAC MTH besloten een ambtelijke
werkgroep te vormen voor het doorlichten van de bestaande subsidieregeling
drugsafval 2021-2024.
3.7
IPO-reactie op Brzo-monitor en Factsheet meldingen ongewone
voorvallen 2021
Kern van het onderwerp
Jaarlijks wordt de ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven’ (kortheidshalve
Brzo-monitor) door BRZO+ opgeleverd. De gezamenlijke provincies in IPO-verband
geven hierop per brief een bestuurlijke duiding. De Staat van de Veiligheid zal door
de staatssecretaris van IenW aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Ook
wordt jaarlijks een Factsheet meldingen ongewone voorvallen Brzo-bedrijven door
de Brzo-omgevingsdiensten opgesteld en door ILT aangeleverd aan het ministerie
van IenW. In de concept IPO-reactie wordt eveneens ingegaan op de bestuurlijke
duiding van de Factsheet.
3.8
Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV): aandachtsgebieden
Kern van het onderwerp
De staatssecretaris van IenW heeft de expertgroep onder de Strategische
Adviesgroep Modernisering Omgevingsveiligheid (SAG MOV) gevraagd te
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot meer realistisch
berekende aandachtsgebieden. Het advies van de expertgroep is afgerond en zal na
uitvoering van een consequentie-onderzoek, verwerking van het RIVM-advies en
vaststelling in het SAG MOV van 19 mei ter besluitvorming worden voorgelegd aan
de staatssecretaris.
3.9

Diepe plassen (mondeling)

4. Verslagen
4.1

Conceptbesluitenlijst BAC MTH en gecombineerde BAC MTH/ BRZO
van 21 april 2022
Voorstel/gevraagd besluit:
De BAC wordt gevraagd om de conceptbesluitenlijsten van de BAC MTH en
gecombineerde BAC MTH/BRZO van 21 april goed te keuren.

5. Rondvraag en sluiting
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