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Vanuit InfoMil

Uitgelicht

Wisseling
van de wacht
Weer een nieuw nummer van InfoMil
Perspectief. In het vorige kondigde
Claartje Vorstman haar vertrek aan als
hoofdredacteur. Inmiddels is duidelijk dat
ondergetekende deze rol de komende jaren
gaat overnemen. Dit heeft alles te maken
met een reorganisatie die de afgelopen
maanden heeft plaatsgevonden binnen
Rijkswaterstaat Leefomgeving, waarbij ook
de managementstructuur gewijzigd is. Een
korte introductie van mijzelf: ik ben sinds
april dit jaar Afdelingshoofd Stoffen en
Afvalmeldingen binnen RWS Leefomgeving.
Ik heb mijn eerste redactievergadering
achter de rug en trof een bevlogen groepje
medewerkers aan. Redacteuren en
tekstschrijvers die iedere keer weer flink
hun best doen u een interessant InfoMil
Perspectief aan te bieden. De komende
tijd gaan we redactioneel door op de
ingeslagen weg. Naast neutrale artikelen
ook interviews, die achtergronden en
ontwikkelingen schetsen; teksten die naast
de feiten ook de beleving van betrokkenen
weergeven.
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Mestverwerkingsplicht

Aan de slag met mestverwerking
Agrarische ondernemers die aan de slag willen met de mest
verwerkingsplicht, krijgen soms te maken met een lastig
vergunningtraject. Om dat proces te versnellen, is de werkgroep
‘versnelling vergunningverlening mestverwerking’ in het leven
geroepen. Lees verder >>
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Colofon
InfoMil Perspectief is een uitgave van Kenniscentrum
InfoMil. InfoMil Perspectief verschijnt viermaal per jaar via

Voor achtergrondinformatie over de
onderwerpen kunt u zoals altijd terecht
via weergegeven links. Hierdoor blijven
de artikelen kort, maar kunt u uw weg
naar verdiepende informatie goed vinden.
Wel gaan we verder op weg naar een
verbreding van de scope; InfoMil Perspectief
wordt langzaam maar zeker steeds meer
een magazine voor het gehele (leef-)
omgevingsdomein. Ook in deze uitgave
van InfoMil Perspectief treft u hier weer de
voorbeelden van aan.

Kenniscentrum InfoMil maakt onderdeel uit van

Om voor één keer met de laatste woorden
van mijn voorganger te eindigen: ik hoop
dat ook deze editie u net zoveel plezier en
inspiratie oplevert bij het lezen, als ze ons
bracht bij het maken ervan.

Redactieadres

?

Daarom zijn uiteenlopende sectoren druk bezig geweest de mooie
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een gratis abonnement.

Hans van der Steen

Energieakkoord

Verkeer en vervoer

Bedrijfstransport kan duurzamer
Bedrijfsgerelateerd transport kan duurzamer. Welke duurzame
maatregelen zijn er mogelijk om bedrijven te stimuleren die winst

Rijkswaterstaat.

te behalen? Wat zijn de ervaringen van een organisatie als DCMR

Rijkswaterstaat stimuleert de realisatie van duurzame

Milieudienst Rijnmond (DCMR)? Lees verder >>

ambities door het verbinden van partijen, de toetsing aan milieuwetgeving en met informatie en advies.
Vragen over deze uitgave kunt u uitsluitend stellen per mail.
Overnemen met bronvermelding is toegestaan.
Aan- en afmelden kunt u doen via de website van
Kenniscentrum InfoMil.

InfoMil Perspectief
Postbus 93144 | 2509 AC Den Haag
E-mail redactie
Website InfoMil
juni 2014 | wvl0614vh2312
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Luchtkwaliteit

Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen
Een goede balans tussen vervoer, veiligheid en ruimtegebruik. Dat

Verhuisbericht
Per 1 juli 2014:
Redactieadres
Infomill Perspectief
Postbus 5807, 2280 HV Rijswijk.

is het doel van Basisnet, een landelijk netwerk waarover het vervoer
van gevaarlijke stoffen is toegestaan. Wat betekent dit systeem in de
praktijk? Lees verder >>
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Energieakkoord

Branches zetten concrete
stappen naar energiebesparing
Ruim een half jaar geleden zette Nederland met de ondertekening van het
Energieakkoord voor duurzame groei een flinke stap naar een schone toekomst.
Met energiebesparing als kernpunt en eerste pijler (van tien) voor een duurzame
energievoorziening. Veel mooie woorden, die de veertig ondertekenaars nu waar
moeten maken. Op initiatief van Kenniscentrum InfoMil zijn twee werkgroepen en een
adviesgroep de afgelopen maanden actief geweest met het opstellen van lijsten van
energiebesparende maatregelen voor acht branches.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu verwerkt alle
maatregelen nu in regelgeving. Maar hoe kijken de deelnemers terug op het proces? Jenda Horák (Brancheorganisatie FOCWA), Gerard Wyfker (Koninklijke Metaalunie),
Hans Knippels (DCMR Milieudienst Rijnmond) en Ton
Ravesloot (VNO-NCW en MKB-Nederland) waren vier van
die deelnemers aan de adviesgroep. We legden ze allemaal
dezelfde vragen voor.

terugverdientijd hebben van minder dan vijf jaar. En die in
het algemeen toepasbaar zijn in de complexe en
heterogene productietechnieken van het industriële mkbmetaal.’

Wat schiet u als eerste te binnen als
u terugdenkt aan de adviesgroep?

TR: ‘De snelheid. Dit soort processen, met zo veel
partijen, kan zeer lang duren.’

Jenda Horák (JH): ‘Dat iets ogenschijnlijk eenvoudigs als
een lijstje maatregelen toch behoorlijk gecompliceerd is.’
Gerard Wyfker (GW): ‘Dat indieners van een aangenomen
Kamermotie eigenlijk verplicht zouden moeten worden
aan het invoeringsproces van hun eigen motie deel te
nemen. Dan neemt de regeldruk geheid af.’
Hans Knippels (HK): ‘Hoe het nu zal gaan in de praktijk.
The proof of the pudding is in the eating.’
Ton Ravesloot (TR): ‘Er werden geen ideologische
debatten gevoerd, iedereen was vooral gefocust op de
vraag hoe we zo snel mogelijk tot een werkbaar eind
resultaat konden komen. En niet onbelangrijk, ook op het
meer persoonlijke vlak konden de mensen het al vrij snel
goed met elkaar vinden.’
  

Wat heeft u verrast tijdens het proces?

JH: ‘Dat alle partijen eigenlijk zonder veel onderlinge
discussie op gelijke lijn zaten. Bij knelpunten was er altijd
een constructieve dialoog, waardoor de oplossingen ook
breed gedragen waren.’
Veel energiebesparende maatregelen komen niet uit de lucht vallen.

GW: ‘Dat we in staat zijn gebleken een set energiebesparende maatregelen te formuleren die ‘grosso modo’ een

HK: ‘Het geduld dat we hebben opgebracht om naar
elkaar te blijven luisteren en het ingebrachte commentaar
serieus te nemen.’

Wat was voor u doorslaggevend om
tot het eindresultaat te komen?
JH: ‘Dat er op realistische en pragmatische wijze is
gewerkt.’

GW: ‘Koninklijke Metaalunie behoorde in 2008 tot de
groep architecten van het Activiteitenbesluit. Dat besluit
maakte de naleving van milieuvoorschriften makkelijker.
Door toevoeging van erkende energiebesparende maatregelen zou ‘het gebouw’ drastisch worden gerenoveerd
en dreigden nieuwe complicaties. Ons was er alles aan
gelegen de renovatie daarom verantwoord te doen.’
HK: ‘Eindresultaat, tussenresultaat zal bedoeld worden?
Uiteindelijk hebben we in de adviesgroep niet alles tot op
het bot uitgediscussieerd. Er is wel consensus over wat de
bedoeling is van de uniforme maatregelenlijst. Veel hangt
af van hoe de partijen het in de praktijk met elkaar gaan
oppakken.’
TR: ‘Toen de betrokken brancheorganisaties bereid waren
het voortouw te nemen om met hun technisch adviseurs
en de mensen van Kenniscentrum InfoMil de lijsten op te
gaan stellen. Voor ons het moment dat wij wisten dat het
– ondanks de krappe deadlines – ging lukken.’
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Waar maakt u zich nog zorgen over?

JH: ‘Geen echte zorg, maar hopelijk leiden de maat
regelenlijsten tot minder discussies tussen handhavers en
bedrijven.’
GW: ‘Over de vraag hoe het nieuwe stuk wet- en regelgeving in de praktijk van handhaving gaat uitpakken. Ik
pleit daarom voor cursussen en ondersteuning voor het
bevoegd gezag.’

Klaas-Jan Koops (ministerie IenM), voorzitter adviesgroep.

Onderling vertrouwen
doorslaggevend

‘Tijdens de bijeenkomsten heerste een zeer
constructieve sfeer. Bijzonder was dat het, ondanks
de hoge tijdsdruk, is gelukt maatregellijsten op
te stellen waar iedereen zich in kon vinden. Dat is
bijzonder, omdat de wet- en regelgeving aanvankelijk
niet volledig was uitgekristalliseerd en omdat in
het begin een methodiek om de terugverdientijd te
berekenen nog ontbrak.

HK: ‘Gaat er inderdaad op de nieuwe manier worden
gewerkt? We lijken door een flessenhals heen te zijn, er
ligt een instrument. Maar wat is een instrument zonder
goede gebruiksaanwijzing en communicatie met de
gebruikers? Gaan we met elkaar de tijd en discipline
opbrengen om ook een goede handreiking te maken en
hierover te communiceren?’

Visitaties van het POKB:
leren van elkaars kwaliteiten
Om hun bodemtaken goed te kunnen uitvoeren, gaan de deelnemers aan het Platform Overheid en Kwaliteit
Bodembeheer (POKB) regelmatig bij elkaar op bezoek. Het belangrijkste doel van de visitaties: leren van
elkaars kennis en ervaring.

Resultaten toegankelijk

De bevoegde gezagen hoeven het wiel voor zo’n visitatie
niet zelf uit te vinden. Het POKB ondersteunt ze met
draaiboeken en instrumenten. ‘Een belangrijk succes is
de zelfwerkzaamheid’, zegt Maas. ‘In het begin begeleidde
SIKB of Bodem+ de visitatie, nu organiseren de deel
nemers zo’n dag zelf.’

TR: ‘Geen zorgen, maar op lokaal niveau moet iedereen
goed op de hoogte zijn van de lijsten en hoe men ze moet
gebruiken. Alle betrokken partijen moeten daar komende
maanden gezamenlijk voor zorgen. Maar volgens ons
komen we daar wel uit.’

Wie wil je een compliment maken?

JH: ‘Alle adviseurs die de schifting van maatregelen en al
het noeste rekenwerk hebben verricht.’

Het onderlinge vertrouwen tussen overheid en
branches bleek de sleutel om tot dit eindresultaat
te komen. Aan de ene kant vertrouwde de overheid
erop dat de branches samen met InfoMil met goede
voorstellen voor een maatregellijst zouden komen.
Aan de andere kant vertrouwden de branches erop
dat de bijbehorende wet- en regelgeving én de
handhavingspraktijk helder zou worden.

GW: ‘De deskundigen van Stichting Adviescentrum Metaal
(SAM) en KWA bedrijfsadviseurs. Zij hebben kans gezien
energiebesparende maatregelen te koppelen aan het
gebouw en de procesgerelateerde activiteiten.
Complimenten ook voor de mensen van Kenniscentrum
InfoMil en voor het ministerie van IenM, omdat die
dankzij een pragmatische en creatieve insteek het proces
gaande wisten te houden.’

Iedereen verdient in dit traject een compliment, maar
ik wil enkele partijen in het bijzonder bedanken:
de betrokken branches, het platform duurzame
huisvesting en InfoMil.

HK: ‘De werkgroepen. Ze hebben heel veel werk moeten
verzetten in weinig tijd.’

Ik geloof echt dat we met elkaar een goede
systematiek hebben neergezet; met besparingswinst
voor het bedrijfsleven en minder handhavingslast
voor de bevoegde gezagen. Maar we zijn er nog
niet. Het gaat uiteindelijk om de bedrijven en lokale
bevoegd gezagen. Die hebben dit proces op afstand
meegemaakt en moeten alles nog wel goed uitgelegd
krijgen. Dat komt wel goed, maar gaat zeker niet
vanzelf. Aan de slag dus!’

Bodembeheer

TR: ‘Alle betrokken brancheorganisaties, het Platform
Duurzame Huisvesting en Kenniscentrum InfoMil.
Uiteindelijk zijn zij onder hoge tijdsdruk tot concrete
maatregelenlijsten gekomen. Verder verdienen alle
andere partijen een compliment voor hun bereidheid
constant in oplossingen te denken.’

Het POKB is een succesnummer, vindt Thom Maas, senior
adviseur van Rijkswaterstaat Bodem+. ‘We zijn in 2003
begonnen met alleen de provincies. Nu zijn er landelijk 41 bevoegde gezagen met dezelfde bodemtaken, en
bijna allemaal doen ze mee aan het POKB. De onderlinge kennisuitwisseling is hierdoor sterk verbeterd. Je
kunt gerust zeggen dat de kwaliteitszorg in Nederland op
bodemgebied dankzij het platform op een hoger niveau is
gebracht.’

Kritische vragen

De opzet van het POKB helpt de deelnemers bij het
invoeren en actueel houden van overheidsbeleid. De
richtlijnen voor bodemtaken van het bevoegd gezag staan
beschreven in normbladen. Daarnaast zijn er visitaties:
iedere deelnemer aan het POKB wordt eens in de vijf
kwartalen bezocht door twee andere deelnemers, soms
aangevuld met een auditor van SIKB of Bodem+. Een
visitatie is aanvullend op interne audits, maar beslist geen
inspectie of iets dergelijks, vertelt Maas. ‘Het gaat erom
op een positieve en stimulerende manier de prestaties te
verbeteren. ’s Ochtends worden er kritische vragen gesteld
over het kwaliteitssysteem en een thema. ’s Middags
wisselen de deelnemers kennis uit over twee andere
onderwerpen die zij zelf mogen kiezen. Het doel is om
ervaringen uit te wisselen en elkaar scherp te houden.’

Na afloop van de visitatie krijgt de organiserende deelnemer feedback met verbeterpunten, die meteen ook
de input vormen voor de volgende keer. Zoals dat hoort
binnen een platform, zijn de resultaten van de visitaties
toegankelijk voor alle deelnemers. Op de site van het
POKB staan inmiddels meer dan honderd praktijkvoorbeelden.

Breder inzetten

Inmiddels zetten deelnemende gezagen en omgevingsdiensten de visitaties in voor meer dan alleen de bodemtaken. Logisch, vindt Maas. ‘Omgevingsdiensten nemen
uitvoeringstaken van de provincies en de gemeenten over.
Het is slim om daarbij de visitaties als collegiale toets
breed in te zetten, want daarmee kun je de kwaliteit van je
gehele kwaliteitssysteem effectief verbeteren.’
Deelname aan het POKB is vrij voor alle gemeenten,
provincies en omgevingsdiensten. Ook interesse? Kom
dan op 26 juni 2014 naar de Schakeldag.
Meer informatie is ook te vinden in de brochure en op de
site van het POKB.

Kwaliteitsimpuls

Het POKB is onderdeel van het project
Kwaliteitsimpuls. Dat is bedoeld om de kwaliteit van
de taakuitvoering bodembeheer door de overheid
te verbeteren. Het project is een initiatief van het
ministerie van IenM, SIKB en Bodem+.
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Mestverwerkingsplicht

Drie vragen over mestverwerking
Agrarische ondernemers gebruiken mest om hun akkers
en weilanden te bemesten. Vanaf 1 januari 2014 hebben
ze te maken met de mestverwerkingsplicht, omdat te
veel mest slecht is voor het milieu. Veehouders met een
mestoverschot hebben zodoende de plicht een deel
hiervan te verwerken.

Wat is mestverwerking?
Een vorm van mestbewerking om een product op te
leveren dat buiten de Nederlandse landbouw kan worden
afgezet. Ook is het mogelijk mest te verbranden of te
vergassen tot as waarin maximaal 10 procent organische
stof aanwezig is.
Waarom is de mestverwerkingsplicht dit jaar ingevoerd?
Om te voorkomen dat het mestoverschot in de landbouw

terechtkomt en voor milieuproblemen zorgt. De
overheid heeft vastgesteld dat 17 miljoen kilogram
fosfaat dit jaar buiten de Nederlandse landbouw moet
worden afgezet.
Voor wie geldt de verwerkingsplicht?
Alle veehouders in Nederland die meer mest
produceren dan zij zelf op hun land (landbouwgrond
en natuurterrein) kwijt kunnen. Biologische bedrijven

en ondernemers met een verwerkingsplicht minder dan
100 kilogram fosfaat zijn vrijgesteld van mest verwerken.
Een veehouder die het volledige bedrijfsoverschot
(in kilogrammen fosfaat) binnen twintig kilometer
van de bedrijfslocatie kan plaatsen, is onder bepaalde
voorwaarden vrijgesteld van de verwerkingsplicht.

Bron: Emedia (Reed Business)

Aan de slag met mestverwerking
Ondernemers die voldoende mestverwerkings
capaciteit willen creëren, moeten nieuwe
installaties aanschaffen of bestaande installaties
uitbreiden. Hiervoor moeten zij vergunningen
aanvragen, maar die procedure heeft nogal wat
voeten in de aarde.

Om een initiatief tot mestverwerking te starten, moet de
ondernemer eerst een goede locatie vinden en de vergunningprocedure doorlopen. De vergunningverlener heeft
de taak te toetsen of de installatie voldoet aan de gestelde
milieueisen. Deze procedures duren soms lang.
De voortdurende afweging tussen belangen op het gebied
van economie, milieu en de kwaliteit van de leefomgeving maakt het vergunningstraject lastig. Om dat proces
te versnellen, is de werkgroep ‘versnelling vergunningverlening mestverwerking’ in het leven geroepen. Hierin
bespreken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van
Waterschappen, LTO Nederland en het Rijk de knelpunten
die ondernemers ervaren bij het ontplooien van initia
tieven. Deze werkgroep brengt vervolgens een advies uit
over mogelijke oplossingen, waarmee gemeenten en
provincies aan de slag kunnen.

helder weet te schetsen. ‘De boerenbedrijven die mest
willen aanpakken, moeten dat doen in samenwerking met
de lokale overheid. Die kan dan in een spagaat komen
vanwege haar eigen ruimtelijk beleid en de belangen van
bewoners. De werkgroep probeert gemeenten en provincies daar zo goed mogelijk bij te helpen.’
Cornielje benadrukt dat de werkgroep niet zomaar de
knelpunten kan oplossen. ‘Zo simpel is het niet. Wij
kijken puur of we kunnen helpen en bijsturen om de
vergunningverlening in een bestemmingsplan te laten
passen. We hebben verder geen macht. Overheden en
ondernemers moeten zelf met oplossingen aan de slag.
Cruciaal is ook dat ondernemers, bewoners en overheden
ver voor de vergunningaanvraag met elkaar in overleg
gaan. Hoe eerder je samen een beoogde locatie onder de
loep neemt, hoe meer kans op succes. Kom je met een
afgerond idee voor de verkeerde plek, dan is het allemaal
verspilde moeite. Kortom, praten, praten, praten. Zo
vroeg mogelijk in het proces.’

Praten, praten, praten

Voorzitter van de werkgroep is Olaf Cornielje (beleids
ambtenaar bij het ministerie van IenM), die de huidige
problematiek voor boeren, gemeenten en provincies

Een vergister maakt een groot deel van de mest via verhitting klaar voor export.

Mestverwerking in Noord-Brabant

Bij het meldpunt van de werkgroep zijn tot nu toe
(peildatum begin april 2014) ruim twintig meldingen
binnengekomen. Het leeuwendeel is afkomstig uit
Noord-Brabant en gaat over ruimtelijk beleid. ‘Dit is een
provincie met veel intensieve veehouderij en relatief
weinig grond om mest kwijt te kunnen’, legt Ton Vermeer
(beleidsmedewerker Landbouw bij de provincie NoordBrabant) uit. ‘De urgentie is hier, zeker ook met het oog
op de volksgezondheid, absoluut voelbaar.’

Meer informatie over de mestverwerkingsplicht en het
meldpunt voor mestbewerkers en -verwerkers is te vinden
op de website van RVO. Daarnaast is op de website van
Kenniscentrum InfoMil praktische informatie te vinden
voor het bevoegd gezag om aanvragen te kunnen beoordelen voor het plaatsen van mestverwerkingsinstallaties.

Sinds 1 januari 2014 geldt in Midden- en Oost-Brabant de
verplichting om 30 procent van het bedrijfsoverschot te
(laten) verwerken. 70 procent mag onbewerkt worden
afgezet op het land van bedrijven met een mesttekort. In
de komende jaren zal naar verwachting het percentage
te verwerken mest stijgen. ‘Wij hebben een verordening
ruimte die recent is gewijzigd. Daarin staat dat NoordBrabant in principe een verbod op mestbewerking
hanteert, behalve daar waar het mest van het eigen bedrijf
betreft. Onder bepaalde voorwaarden zijn er ontheffingen
mogelijk, op goede locaties. Waar het onder andere om
gaat, is dat mest niet van alle kanten naar Noord-Brabant
komt. We passen ervoor het afvoerputje te worden.’
Vermeer ziet dat animo voor mestverwerking in zijn
provincie zeker het probleem niet is. ‘Dat speelt hier niet,
men wil aan de slag. Het liefst deze zomer al, dat zie je aan
het aantal potentiële initiatieven. Maar vergunningverlening vergt nu eenmaal een bepaalde tijd en dat proces
versnellen, vereist creativiteit. Tijdig de juiste informatie
aanleveren, is ook belangrijk. Daar komt bij dat bewoners
bezorgd zijn over de nieuwe situatie en deze liever houden
zoals die is. Je kunt niet om procedures heen, maar
misschien zijn er andere routes te bedenken. Voorwaarde
is ook altijd een dialoog aangaan met de omgeving. Zoals
vaak gezegd wordt: buurten met de buren.’

Deze infographic legt uit wat voor maatregelen men tegen het mestoverschot
moet nemen. Met mestverwerking en mestexport als twee sporen die hierbij
belangrijk zijn.

10 | InfoMil Perspectief | juni 2014

InfoMil Perspectief | juni 2014 | 11

Kenniscentrum InfoMil

Activiteitenbesluit

Kennis opfrissen bij de
OmgevingsAcademie NL

Nieuwe emissie-eisen:
aan de bak

Het nieuwe omgevingsbeleid stelt hogere kwaliteitseisen aan vergunningverleners, toezichthouders en handhavers.
Daarom biedt de OmgevingsAcademie NL tientallen trainingen, voor en door overheden. In hoeverre sluiten die
trainingen aan op de praktijk? Wat maken de trainingen van OmgevingsAcademie NL zo de moeite waard?

De nieuwe emissie-eisen voor middelgrote stookinstallaties zijn geïmplementeerd in het Activiteitenbesluit.
Voor bestaande stookinstallaties geldt een overgangsrecht dat in 2017 afloopt. Wat betekent dit voor
instellingen en bedrijven die hiermee te maken hebben?

Bert Schuurkamp van Waterschap Vallei en Veluwe kent
Kenniscentrum InfoMil vanuit zijn werk als coördinator
handhaving. Toevallig heeft hij nu, bij het opnemen
van de telefoon voor dit gesprek, de website openstaan.
‘Om het Handboek Water even te raadplegen.’ Dit voorjaar volgde Schuurkamp met zijn collega’s de training
‘Toezicht op lozingen’.

Hoe bent u met de OmgevingsAcademie NL in contact gekomen?

‘Binnen ons team Handhaving, ongeveer dertien mensen,
kwamen er steeds meer vragen over het Activiteitenbesluit. De mannen trokken aan de bel: we gaan dit niet
redden, we hebben hulp nodig! Toen heb ik me met
diverse mensen georiënteerd op incompany-cursussen
en zijn we uitgekomen, bij deze tweedaagse cursus. Het
bijzondere vond ik dat de trainster (Joyce Boes) ons eerst
met een collega in Apeldoorn heeft bezocht voor een
intake. Dat gaf meteen een goed gevoel, want zo kon zij
echt een cursus maken die helemaal aansloot op wat wij
nodig hadden. En omdat ze van Kenniscentrum InfoMil
komt, weet ze ook hoe wetten en regels tot stand zijn
gekomen.’

Hoe heeft u de opleiding ervaren?

‘Ik vind het geweldig dat we dit hebben gedaan. Wat je
vaak ziet bij zo’n training, is dat iemand zijn riedeltje

afdraait, maar dit was heel actief. Niet achteroverzitten,
maar met de informatie aan de gang. Dat was super. Het
mooie was ook dat het anderen opviel hoe inhoudelijk
het eraan toeging, want drie vergunningverleners zijn
op de tweede dag aangehaakt. Die waren ook laaiend
enthousiast, mede omdat ze konden sparren met iemand
uit de praktijk. Joyce werkt tenslotte al zeven jaar met het
Activiteitenbesluit. Daarvoor was ze toezichthouder bij
DCMR Milieudienst Rijnmond, dus ze kan zich uitstekend
in de doelgroep verplaatsen.’

Wat heeft het jullie vooralsnog
opgeleverd?

‘Simpel: we maken minder fouten. Als je niet helder voor
ogen hebt welke wetgeving van toepassing is, ga je handhaven op zaken waar je niet op kunt handhaven.
Het Activiteitenbesluit is ook zeker niet eenvoudig. Er is
vaak iets gewijzigd of toegevoegd. Deze bijscholing was
dus echt noodzakelijk. Als toezichthouder, vergunningverlener of handhaver wil je tenslotte kwaliteit leveren en
overtuigend overkomen.’

Gaat u deze training in uw omgeving
aanbevelen?

‘Ha, dat is al gebeurd! Bij een paar andere waterschappen,
tijdens een kernoverleg van omgevingsdiensten. Ik heb
ook geen tip ter verbetering van de training. De insteek is
erg goed, onder andere door het vooraf inventariseren wat
de wensen zijn. Kijk, handhavers zijn praktische mensen.
Als je concreet bent en ze zien de voordelen, dan krijg je
ze warm. Bij ons is in elk geval een aantal mensen flink
wakker geschud!’

Trainingsaanbod 2014
Bert Schuurkamp (links) tijdens de training ‘Toezicht op lozingen’.

Ook in 2014 kan de milieuprofessional terecht bij de
OmgevingsAcademie NL. Door het volgen van korte,
praktijkgerichte trainingen is uw kennis van milieuen omgevingsregelgeving snel weer up-to-date.

‘De toezichthouders moeten bedrijven nu al vertellen
dat er in 2017 een probleem kan optreden’, meent Wim
Burgers van Kenniscentrum InfoMil. ‘Veel zorginstellingen, verpleeghuizen en glastuinbouwbedrijven zijn
nog in de ontkenningsfase. Maar het is een vergissing om
te denken dat het niet zo’n vaart zal lopen. Ze moeten echt
aan de bak om te voldoen aan de nieuwe emissie-eisen.’

In overtreding

Aan de bak betekent maatregelen treffen, ook al lijkt
2017 nog ver weg. ‘Installaties aanpassen of vervangen,
vraagt om investeringen’, legt Burgers uit. ‘Dat betekent
tijdig budget aanvragen. Wie wacht tot bijvoorbeeld 2016,
kan niet alleen financieel in de knel komen, maar ook
qua levering. De kans is groot dat leveranciers en fabrikanten dan niet voldoende capaciteit hebben om aan de
vraag te kunnen voldoen. Met als resultaat dat je in 2017
niet voldoet aan de emissie-eisen. En daarmee ben je
simpelweg in overtreding.’

‘Volgens mij is bij de meeste leden
het kwartje wel gevallen’
Kwartje gevallen

Van Engelen nodigde Wim Burgers eerder dit voorjaar uit
om tijdens een symposium voor milieucoördinatoren van
zorginstellingen te vertellen over dit thema. ‘Bij toelichting op wet- en regelgeving is Kenniscentrum InfoMil toch
de eerste partij waar ik aan denk’, vertelt Van Engelen. ‘Het
verhaal van Wim Burgers handelde over emissiebeleid
en regelgeving stookinstallaties in het algemeen, en de
consequenties (voor ketels, gasmotoren, WKK’s en noodvoorziening) in het bijzonder. Volgens mij is bij de meeste
leden het kwartje wel gevallen’, concludeert Van Engelen.
‘Dat betekent dat ze naar de interne dienst toe een helder
verhaal hebben om meteen tot actie over te kunnen gaan.’

Uitgelezen kans

De ziekenhuisbranche is een van de sectoren waar nog
weinig bekendheid is over het Activiteitenbesluit en de
nieuwe regels. Adriaan van Engelen van branchevereniging Milieu Platform Zorgsector was zich daarvan bewust.
‘Een deel van de mensen heeft wel in de gaten wat er aan
de hand is, maar velen laten het lopen. Terwijl alle zorginstellingen met stookinstallaties ermee te maken hebben.
En er behoorlijke kosten mee gemoeid kunnen zijn.
Ondertussen wordt er in de zorg van alle kanten bezuinigd, dus als je deze kosten aan ziet komen, kun je die
maar beter zo snel mogelijk melden.’
Een symposium was volgens Van Engelen dan ook de
uitgelezen kans om de leden van de branchevereniging
over dit onderwerp voor te lichten. ‘Het is wel zo prettig
om alles uit de mond van een deskundige te horen. Als je
die informatie allemaal van internet moet halen, blijf je
toch in onzekerheid of je het wel goed begrijpt.’

Adriaan van Engelen,
branchevereniging Milieu
Platform Zorgsector

Consequenties

Dit zijn de consequenties van de nieuwe emissieeisen voor de bedrijven binnen uw regio of branche.
Kenniscentrum InfoMil kan ondersteuning verlenen
bij informatiebijeenkomsten over dit onderwerp.
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Verkeer en vervoer

Mobiliteitsmanagement en
vervoermanagement
De sector verkeer en vervoer (vanaf nu V&V) hanteert het
begrip mobiliteitsmanagement voor: maatregelen die leiden tot beperking van bedrijfsgerelateerd wegtransport in
fileknelpuntgebieden. Wegtransport betekent in dit verband woon-werkverkeer en zakelijk personenverkeer. In
het kader van de Wet milieubeheer en het Activiteitenbe-

sluit komt de term vervoermanagement bij bedrijven in
beeld. Hierbij gaat de aandacht uit naar kosteneffectieve
maatregelen om de nadelige gevolgen voor het milieu
van personen- en goederentransport terug te dringen.
Toepassing
Vervoermanagement door bedrijven en instellingen leidt
tot brandstofbesparing en vermindering van transport
emissies (NOx, fijnstof, CO2) en verkeerslawaai.

Maatregelen die leiden tot emissiereductie, leiden ook
vaak tot minder wegtransportkilometers; met een
verbeterde bereikbaarheid als bijvangst. Dit is een
andere focus dan bij V&V-programma’s (zoals Beter
benutten). Deze zijn gericht op verbetering van door
stroming en spitsmijden in fileknelpuntgebieden, met
vaak ook emissiereductie als bijvangst. Heeft u specifieke
vragen waar u online geen antwoord op vindt?
Mail dan de Helpdesk van Kenniscentrum InfoMil.

Bedrijfstransport kan duurzamer
Bedrijfsgerelateerd transport kan duurzamer.
Ofwel schoner, zuiniger en stiller. Bedrijven
moeten maatregelen treffen om de nadelige
gevolgen van transport voor het milieu zo veel
mogelijk te beperken; het bevoegd gezag moet
erop toezien dat die maatregelen er komen. Maar
welke duurzame maatregelen zijn er mogelijk
om bedrijven te stimuleren die winst te behalen?
Op welke manier kunnen vergunningverleners
en toezichthouders de bestaande regelgeving
benutten?
We vragen het aan Rinus Huybregts, themacoördinator
vervoer bij de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR).
Deze organisatie voert milieutaken uit voor de provincie
Zuid-Holland en zestien gemeenten: een regio met veel
industrie en een hoge bevolkingsdichtheid.

Vanwaar jullie interesse in en
enthousiasme over dit onderwerp?

‘Recente wetenschappelijke onderzoeken en publicaties in dagbladen geven aan: transportemissies hebben
momenteel de grootste impact op de kwaliteit van de leef-

omgeving en op de gezondheid van mensen. Veel meer
dan industriële emissies. Reden is dat transportemissies
plaatsvinden op leefniveau, waaraan mensen direct blootstaan. In het licht van duurzame mobiliteit heeft luchtkwaliteit voor onze regiogemeenten een hoge prioriteit;
dat hebben zij zelf tijdens een recente bijeenkomst vast
gesteld.’

Welke inspanningen heeft de DCMR
zelf recent geleverd?

‘Op ons initiatief heeft een aantal bedrijven de afgelopen
jaren vervoerscans laten uitvoeren. Die scans leidden
tot een bedrijfsvervoerplan met kosteneffectieve
verbetermaatregelen om transportemissies te beperken.
Het (provinciale en regionale) actieprogramma Lucht
kwaliteit stelde hiervoor budget beschikbaar.
Daarnaast hebben wij voor een aantal vervoerrelevante
bedrijfsbranches een inventariserend programma
uitgewerkt. Op die manier komen bedrijven met de
grootste vervoerstromen in beeld. En ook de bedrijven
waar veel besparing mogelijk is. Dit programma valt
onder de noemer Uitvoering bedrijfsgerichte taken 20142017 (vergunningverlening, toezicht en handhaving).
We zijn nu bezig kosteneffectieve maatregelen in beeld te
brengen, die zich binnen vijf jaar moeten terugverdienen.
Met alle omgevingsdiensten/RUD’s in de Randstad (werkgroep Multihoek Vervoer) onderzoeken we de mogelijkheden van een aanvullend instrument. Een traject met het
oog op het Activiteitenbesluit en wellicht ter vervanging
van het zogenaamde Puntensysteem (waarvan de invoering steeds weer wordt uitgesteld). Wij gaan hiervoor in
overleg met het ministerie van IenM.’

Dat er in de regio Rijnmond flink te besparen valt door de
inzet van vervoermanagement, blijkt wel uit resultaten
van uitgevoerde vervoerscans.

Wat zijn jullie ervaringen bij het
contact met bedrijven?

‘De bedrijven die vrijwillig meedoen met vervoermanagementprojecten, zijn over het algemeen zeer positief. Dat
komt vooral omdat de logistieke scans kunnen leiden tot
maatregelen met een directe kostenbesparing, of
investeringen met een korte terugverdientijd. Bovendien dragen die scans bij aan verbeterde bereikbaarheid
(minder wegtransportkilometers) en brandstofbesparing/
CO2-reductie. Kortom, bedrijven ontwikkelen op die
manier echt een bedrijfsgerelateerd transportsysteem met
winst voor mens, milieu en portemonnee. Veel bedrijven
komen daarmee ook tegemoet aan de eis van opdrachtgevers om maatschappelijk verantwoord (duurzaam) te
ondernemen.’

Hoe kan de effectiviteit van bedrijfs
gerelateerde mobiliteitsprogramma’s
worden vergroot?
‘Bestaande verkeer en vervoer-programma’s (zoals Beter
benutten) richten zich vooral op verbetering van
personentransport in fileknelpuntgebieden in spits
periodes. Ze zijn grotendeels stimulerend, adviserend en
faciliterend van aard. Dat leidt vooral tot succes bij
ambitieuze bedrijven (koplopers en een deel van de
middenmoters). In de praktijk is een groot deel van de
middenmoters en de achterblijvers er moeilijk toe te
bewegen om verbetermaatregelen te treffen.’

Wat is daaraan te doen?

‘Het helpt als het bevoegd gezag deze bedrijven wijst op
hun zorgplicht (verankerd in de Wet milieubeheer en het
Activiteitenbesluit). En dat is mogelijk door die bedrijven
te vragen naar een preventieplan. Zo’n plan beschrijft
welke maatregelen bedrijven hebben getroffen. Of wat
ze nog gaan doen tegen de nadelige impact van bedrijfsgerelateerd transport. Het zou bedrijven wel helpen als
de verschillende initiatieven vanuit de overheid beter op
elkaar worden afgestemd. Niet alleen gericht op economische doelen, maar ook op het gebied van bereikbaarheid,
gezondheid en klimaat.’

‘Duurzaam mobiliteits
beleid voor gemeenten’
Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014
staan weer veel nieuwe raadsleden en bestuurders
aan het roer. Voor een aantal is ‘verkeer en vervoer’
een nieuw thema, waar zij hun weg in gaan zoeken.
Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer heeft
een nieuwe brochure uitgebracht: ‘Duurzaam
mobiliteitsbeleid voor gemeenten’. Deze brochure
biedt handvatten voor het invullen van het lokale
milieubeleid; hoe mobiliteitsbeleid kan bijdragen
aan een leefbare, gezonde en aantrekkelijke
gemeente. Kortom, een inspiratiebron voor
gemeentebestuurders.
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Luchtkwaliteit

Basisnet regelt risico’s transport
gevaarlijke stoffen
Het transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water is noodzakelijk, maar brengt risico’s met
zich mee. Dit jaar treedt het Basisnet in werking. Het doel: een goede balans tussen vervoer, veiligheid en
ruimtegebruik.

‘Eigenaren hebben de keuze uit
verhuizen of het risico accepteren’
Lichte groei

Mary Stokhof, adviseur Kenniscentrum InfoMil.

Eerst de theorie. Het Basisnet is een landelijk netwerk
waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen is toegestaan. Het systeem moet voor de lange termijn – 2020,
met uitloop naar 2040 – aan overheden en bedrijfsleven
duidelijkheid bieden over de maximale risico’s die het
transport van gevaarlijke stoffen mag veroorzaken. Deze
‘risicoplafonds’ zijn berekend op basis van toekomstige
cijfers voor vervoer, bevolking en bebouwing en de aard
van de stoffen. Het gaat daarbij alleen om bulkvervoer
en om stoffen die bij het vrijkomen levensbedreigend
kunnen zijn.

Nieuwe voorschriften

Dan de praktijk. Vooral gemeenten zullen de gevolgen
van het Basisnet merken, stelt Mary Stokhof, adviseur van
Kenniscentrum InfoMil. Stokhof: ‘Zij zullen in hun ruimtelijke plannen rekening moeten houden met nieuwe
voorschriften. De huidige wetgeving geeft nog aan dat
bebouwing in risicozones ‘niet gewenst’ is. Het Basisnet
stelt echter keihard dat er binnen bepaalde zones geen
nieuwe kwetsbare objecten, zoals woningen en zorg
instellingen, gebouwd mogen worden. Voor de huidige
bebouwing geldt dat de eigenaren de keuze hebben uit
verhuizen of het risico accepteren.’

Voor de vervoerders heeft het Basisnet op korte termijn
geen gevolgen. Op lange termijn kan dit volgens Stokhof
veranderen. ‘Het Basisnet houdt rekening met een lichte
groei van het transport tot 2020. Maar als uit monitoring
blijkt dat de risicoplafonds overschreden worden of
dreigen overschreden te worden, zal de minister van IenM
in overleg met het bedrijfsleven ingrijpen.’

Bijeenkomst belanghebbenden

Kenniscentrum InfoMil informeert alle belanghebbenden
over het Basisnet. Dat gebeurt onder andere via publicaties in vakbladen, contact met brancheorganisaties en
het organiseren van bijeenkomsten, zoals de Schakeldag
op 26 juni a.s. Daarnaast komt er een helpdesk. Stokhof:
‘Tijdens een bijeenkomst in april van dit jaar hebben
we gekeken aan welke informatie de belanghebbenden
behoefte hebben. Daaruit bleek dat zij vooral willen
weten wie waarvoor verantwoordelijk is, hoe de monitoring plaatsvindt en wat de te nemen acties zijn bij overschrijding. Verder vroeg men ook naar het waarom van
het Basisnet.’

Wet Basisnet

Het Basisnet start als de wet- en regelgeving Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen in werking treedt;
naar verwachting in juli dit jaar.

