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Vanuit InfoMil

Voorwoord
Net voordat de zomervakantie aanbreekt,
hier het tweede nummer van InfoMil
Perspectief van 2015, inmiddels alweer de 16e
editie.
Opnieuw een InfoMil Perspectief waarin we
een groot aantal onderwerpen van geheel
verschillende aard voor het voetlicht
brengen. Zoals het artikel over welke
bedrijven straks onder Brzo vallen. Dat zit zo.
In 2012 publiceerde de Europese Commissie
de nieuwe Seveso III richtlijn. Deze richtlijn
wordt door Nederland geïmplementeerd in
het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo
2015). Daarnaast traden op 1 juni 2015
verplichtingen in werking voor het indelen
en etiketteren van gevaarlijke mengsels uit de
Europese CLP-verordening; bedrijven kunnen
hierdoor onder de reikwijdte van het Brzo
komen te vallen.
De milieu-inspecteurs van de Inspectie
Leefomgeving en Transport, die toezicht
houden op de inrichtingen van Defensie,
volgen momenteel een training van
OmgevingsAcademie NL, op locatie. Een kort
artikel over hoe ze die training ervaren.
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Nieuw bodemconvenant 2016-2020

In het nieuwe bodemconvenant 2016-2020 zijn de doelen en de
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verplichtingen in werking getreden als gevolg van de Europese CLPverordening. Bedrijven kunnen hierdoor ineens onder het Brzo vallen.
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Ik denk dat de variëteit van artikelen u ook
dit keer weer verfrissende inzichten geeft. Wij
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Besluit risico zware ongevallen. Daarnaast zijn er op 1 juni 2015 nieuwe
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InfoMil Perspectief is een uitgave van Kenniscentrum

Een ander artikel is gewijd aan een uitvraag
voor vernieuwend onderzoek voor de
topsector Logistiek. Het Europese
onderzoeksnetwerk Era-net Transport roept
landen en regio’s op met onderzoeks
voorstellen te komen rond het thema
‘Sustainable Logistics and Supply Chains’. Dit
om vernieuwende ideeën te verzamelen voor
onder meer grensoverschrijdend transport en
logistiek in en tussen steden. De
onderzoeksvoorstellen voor dit thema
indienen, is mogelijk tot 2 oktober.

Seveso III
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ERA-NET

Gevraagd: vernieuwend onderzoek
Het Europese onderzoeksnetwerk Era-net Transport roept landen en
regio’s op om met onderzoeksvoorstellen te komen rond het thema
logistiek. Een mooie kans voor Nederland als doorvoerland. Bedrijven,
onderzoeksinstellingen en overheden kunnen tot 2 oktober 2015 hun
voorstellen indienen. Lees verder >>
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Seveso III

Wie valt er straks onder
het nieuwe Brzo?
In 2012 publiceerde de Europese Commissie de nieuwe Seveso III richtlijn. Nederland
implementeert deze richtlijn in het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo 2015).
Daarnaast zijn op 1 juni 2015 verplichtingen voor het indelen en etiketteren van
gevaarlijke mengsels uit de Europese CLP-verordening in werking getreden.
Bedrijven kunnen hierdoor onder de reikwijdte van het Brzo komen te vallen.
Dat vraagt oplettendheid van zowel de bedrijven als de toezichthouders.

De Europese Seveso III richtlijn is bedoeld om ongevallen
met gevaarlijke stoffen te voorkomen en de gevolgen
van zulke ongevallen te beperken. Nederland heeft de
Seveso II richtlijn in 1999 geïmplementeerd in het Besluit
risico’s zware ongevallen (Brzo 1999). Met de implementatie van zijn opvolger, de Seveso III richtlijn, wordt ook
een nieuw Brzo van kracht. Op dit moment leggen de
betrokken ministeries de laatste hand aan het verwerken
van de opmerkingen van de Raad van State. Daarna zal
het Brzo 2015 worden gepubliceerd en zo snel mogelijk in
werking treden. De bijbehorende ministeriële Regeling
risico’s zware ongevallen(Rrzo), zal naar verwachting op 1
september 2015 van kracht worden.
Het Brzo 2015 zal zoveel mogelijk de tekst van de ‘Seveso
III richtlijn’ aanhouden. Met andere woorden, de belangrijkste wijzigingen zijn al wel duidelijk. In de nieuwe
richtlijn is een aantal definities en eisen geactualiseerd
en duidelijker gedefinieerd. ‘Maar eigenlijk’ zegt Linda
van Berkel, coördinator van Bureau BRZO+, ‘vallen de
wijzigingen wel mee. Bedrijven worden niet verplicht om
zaken ineens anders aan te pakken. Het gaat er nog steeds
om dat zij veilig omgaan met gevaarlijke stoffen en de
risico’s daarvan weten te beheersen.’

Stoffen in andere gevarenklasse

In de Seveso III richtlijn voor de indeling van stoffen en
mengsels wordt verwezen naar Europese CLP-verordening
voor het indelen en etiketteren van stoffen en mengsels.
Het onderdeel over mengsels van de CLP-verordening is
op 1 juni 2015 in werking getreden.
De CLP-verordening vervangt de huidige indeling van
de Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) in het Brzo. Het
gevolg is dat een aantal mengsels in een (andere) gevarenklasse is ingedeeld. Sommige schadelijke en irriterende mengsels worden door de nieuwe CLP indeling
ook als ‘toxisch’ aangemerkt. Ook is er de afgelopen

Zodra Seveso III is ingevoerd, zijn bedrijven verplicht
zelf de aanwezige gevaarlijke stoffen te inventariseren.

Linda van Berkel,
coördinator
van Bureau BRZO+

Yvette van Duijn,adviseur
externe veiligheid van DCMR
Milieudienst Rijnmond

Voorlichting aan overheden
en bedrijven
Het Bureau BRZO+ helpt de overheden om zich voor
te bereiden op het nieuwe Brzo. Dat gebeurt via de
eigen site en die van InfoMil, en via nieuwsbrieven.
In het voorjaar hield Bureau BRZO+ een kennisdag
voor alle inspecteurs en vergunningverleners
die met Brzo-bedrijven te maken hebben. Op
8 december 2015 wordt opnieuw een BRZO+
kennisdag georganiseerd. Dit najaar houdt het
Bureau BRZO+ ook voorlichtingsbijeenkomsten voor
de inspecteurs in de 6 Brzo-regio’s en wordt er een
voorlichtingsmiddag voor bedrijven georganiseerd.

jaren steeds meer informatie bekend geworden over de
gevaar aspecten van stoffen en mengsels waardoor deze
nu volgens de CLP-verordening ingedeeld worden in een
gevaar categorie. Deze nieuwe classificatie zorgt voor
verschuivingen in de werkingssfeer van Brzo.

Tegen drempelwaarden aan

De drempelwaarden voor de aanwezige hoeveelheid
gevaarlijke stoffen en mengsels (zie bijlage I van Seveso
III) bepalen of een bedrijf onder het Brzo valt en zo ja,
in welke categorie. Wanneer ‘Seveso III’ in Nederland is
ingevoerd zijn bedrijven verplicht om zelf aan de hand
van de CLP-indeling een inventarisatie te maken van de
aanwezige gevaarlijke stoffen en deze te vergelijken met
de drempelwaarden uit de richtlijn. Hierdoor kunnen
bedrijven met het Brzo te maken krijgen waarvoor dat
eerder nog niet het geval was. Ook kunnen bedrijven die
al onder het Brzo-regime vallen, in een andere categorie
terechtkomen.
Voor bedrijven die voor het eerst onder het Brzo-regime
vallen, zijn de veranderingen groot. ‘Het hebben van
zoiets als een veiligheidsbeheerssysteem is natuurlijk
een andere eis dan de procedures die voortvloeien uit het
Activiteitenbesluit of een 0mgevingsvergunning milieu’
zegt Van Berkel. Om hoeveel bedrijven het gaat, is volgens
haar moeilijk te zeggen. ‘Er zijn nu al bedrijven die qua
hoeveelheid gevaarlijke stoffen net tegen de drempelwaarden van het Brzo aan zitten. Het kan zijn dat zij daar
straks boven komen, omdat er mogelijk meer mengsels
als bijvoorbeeld toxisch worden aangemerkt. Van die
bedrijven zullen er ongetwijfeld ook een aantal op zoek
gaan naar alternatieve stoffen en mengsels of de hoeveel-
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heid gevaarlijke stoffen en mengsels terugdringen om niet onder
het Brzo te vallen. Welke bedrijven dat zijn, is moeilijk te zeggen. Zij
maken daarin zelf hun keuzes.’

Bodemconvenant 2016-2020
Op 17 maart is het nieuwe bodemconvenant getekend. Hierin zijn de doelen en
de ontwikkeling van de bodem en het ondergrondbeleid voor de komende
5 jaar vastgelegd. De ambities zijn groot.

Bedrijven in Rijnmond geïnventariseerd
Oxiderend

Gassen onder druk

Corrosief

Giftig

Explosief

Gevaarlijk voor
het aquatisch milieu

Irriterend,
sensibiliserend,
schadelijk

Lange termijn
gezondheidsgevaarlijk

DCMR Milieudienst Rijnmond wilde alvast weten wat de gevolgen
zijn van de invoering van de Seveso III richtlijn en de CLP-indeling
en etikettering. De dienst inventariseerde daarom alle bedrijven die
momenteel Brzo-plichtig zijn. Ook alle PGS15 bedrijven – de bedrijven
die niet onder het Brzo vallen, maar wel gevaarlijke stoffen hebben
opgeslagen – werden in het onderzoek meegenomen. In totaal
inventariseerde de milieudienst zo’n 138 bedrijven. Om de aard en de
hoeveelheid van de opgeslagen stoffen te bepalen, werd gekeken naar
vergunningaanvragen, vergunningen, kennisgevingen en stoffenlijsten. ‘De gevolgen van de CLP-classificatie lijken mee te vallen’ zegt
Yvette van Duijn, adviseur externe veiligheid van DCMR Milieudienst
Rijnmond. ‘Op basis van de huidige gegevens zal er voor de VR- en
PBZO-bedrijven in onze regio waarschijnlijk geen ander kader gaan
gelden. Van de 25 onderzochte PGS15 bedrijven zullen er 3 door de
nieuwe classificatie mogelijk onder het Brzo vallen.’
Van Duijn merkt dat het bedrijfsleven in de regio Rijnmond al wel
met de komst van een nieuw Brzo bezig is. ‘De bedrijven die nu al
Brzo-plichtig zijn, hebben aardig in de gaten wat de nieuwe richtlijn
inhoudt en zijn vaak ook actief met de CLP-indeling en etikettering
bezig. De PGS15 bedrijven hebben via hun branchevereniging van de
nieuwe richtlijn gehoord, maar zijn meer afwachtend hoe wij als
milieudienst ermee om zullen gaan.’

Nieuw bodemconvenant:
onderweg naar een mijlpaal?
Ook akkoord met
bedrijfsleven
Op 18 mei heeft het
Rijk ook een convenant
met het bedrijfsleven
afgesloten. Afspraken met
het bedrijfsleven zijn aan
de orde, want ook het
bedrijfsleven heeft belang in
een goede uitvoering van het
bodembeleid.
Lees verder

Dat rijksoverheid, provincie, gemeenten en waterschappen gezamenlijk het
Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 hebben gesloten, toont het succes
van het oude convenant aan, vindt Gerd de Kruif, programmadirecteur Uitvoerings
programma bodemconvenant. ‘Het huidige convenant moet nog geëvalueerd
worden, maar het lijkt erop dat alle afspraken worden nagekomen. Met het sluiten
van een nieuw convenant weet iedereen: we kunnen nu de laatste zet geven om een
groot milieuprobleem echt onder controle krijgen.’
Het nieuwe bodemconvenant is ambitieus, vindt De Kruif. De locaties die gevaar
opleveren voor de mens moeten eind 2015 zijn gesaneerd of de risico’s moeten
worden beheerst. De locaties met overige risico’s - ecologie en verspreiding - willen
de ondertekenaars in 2020 hebben afgerond. De Kruif: ‘Het gaat om zo’n 1.500
plekken, dus dat is inhoudelijk nog een forse taak. Als we over 5 jaar kunnen zeggen
dat we alle gevaarlijke locaties hebben aangepakt of beheersen, is dat een mijlpaal.
Dan hebben we sinds Lekkerkerk de bodemverontreiniging in Nederland opgelost.’

Tussen de oren

Driedimensionale ruimtelijke ordening

Ook Van Berkel vindt dat inspecteurs alert moeten zijn op de nieuwkomers die onder het Brzo vallen. Maar ze benadrukt dat de bedrijven
hun eigen verantwoordelijkheid hebben om aan de voor hen geldende
wet- en regelgeving te voldoen. Zij moeten zelf uitzoeken of het Brzo
op hen van toepassing is. Het Bureau BRZO+ gaat in het najaar de 6
Brzo-regio’s bezoeken waarin de omgevingsdiensten die gespecialiseerd zijn in de handhaving rond Brzo-bedrijven samenwerken met
de Inspectie SZW, de Veiligheidsregio’s en de waterbeheerders. Van
Berkel: ‘Dat is een mooi moment om hen informatie te geven over het
nieuwe Brzo en de relatie met de CLP-verordening.’

Een opvallende afspraak in het convenant is dat overheden 5 procent van hun
capaciteit flexibel gaan inzetten. Een bodemexpert van de ene gemeente moet ook
voor een andere gemeente kunnen werken. De Kruif: ‘Je merkt dat de kennis en
de competenties bij overheden op het gebied van bodemzaken steeds schaarser
worden. We erkennen met zo’n afspraak dat we in de bodemwereld flexibeler
moeten werken en dat investeren in kennis noodzakelijk is.’

Volgens Van Duijn is het belangrijk dat haar milieudienst alert is op de
bedrijven die straks voor het eerst onder het Brzo vallen. Een kwestie
van opletten in de praktijk. ‘Als een inspecteur een bedrijf tegenkomt
met gevaarlijke stoffen, moet er gekeken worden naar de CLP-indeling
en moet de hoeveelheid gevaarlijke stoffen getoetst worden aan het
Brzo. Alle risicovolle bedrijven worden in het kader van het Activiteitenbesluit of 0mgevingsvergunning milieu regelmatig bezocht. Dus
vroeg of laat komen wij ze tegen.’

In het nieuwe convenant verschuift de aandacht van saneren naar beheren en
gebruiken. De bodem en ondergrond worden daarbij meer als integraal onderdeel
gezien van de ruimtelijke ordening. Belangrijk, vindt De Kruif: ‘Grond en water vormen
een natuurlijk systeem dat mogelijkheden biedt aan ontwikkeling, maar ook grenzen
stelt. Ondergrond moet voortaan worden meegenomen in de planvorming. Innovatief
daarbij is de verschuiving van een tweedimensionale naar een driedimensionale
ruimtelijke ordening. Overigens blijft de integrale aanpak nog wel een uitdaging, want
we hebben een natuurlijke neiging om het onderwerp bodem afzonderlijk te zien.’

Ondertekening convenant door
(vlnr) directeur Kees Jan de Vet van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), bestuurslid Yves de Boer van het
Interprovinciaal Overleg (IPO), secretarisgeneraal Siebe Riedstra van het ministerie
van IenM, die staatsecretaris Wilma
Mansveld verving en vice-voorzitter Gerard
Doornbos van de Unie van Waterschappen.

Verrassingen in de grond

Met alle gemaakte afspraken is niet gezegd dat bodemverontreiniging voltooid
verleden tijd is, waarschuwt De Kruif: ‘Bij een zandbodem heb je een grotere kans
dat de verontreiniging meer in het grondwater zit. De aanpak daarvan is veel
moeilijker. Er zijn daarnaast nog verontreinigde locaties waar wij altijd nazorg op
moeten plegen. Ook bij de herontwikkeling van binnensteden kom je altijd voor
verrassingen te staan. Daarom is de integrale aanpak en de koppeling met
ruimtelijke ontwikkeling zo belangrijk.’
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Energieakkoord voor duurzame groei
'De combinatie van stimuleren en
handhaven geeft meer mogelijkheden.
Vrijwillige bedrijfsbezoeken bijvoorbeeld.
Wij roepen toezichthouders op om in
gesprek te gaan met ondernemers over de
energiebesparende maatregelen die binnen hun bedrijf
mogelijk zijn. Neem de bedrijven van categorie A en B uit
het Activiteitenbesluit. De meeste omgevingsdiensten

bezoeken deze categorieën alleen als er klachten of
incidenten zijn, terwijl hieronder heel veel kantoren
vallen met een hoog energieverbruik. Vandaar dat we de
toezichthouders willen stimuleren om daar toch eens wat
vaker naartoe te gaan.'
Stef Strik, ministerie van
Infrastructuur en Milieu

‘Met het uitvoeren van het SER
Energieakkoord leggen we een fundament,
maar uiteindelijk moet energiebesparing
een vanzelfsprekend onderdeel zijn van het
beleid van lokale overheden. En niet alleen
blijvend op de agenda van bestuurders, maar ook blijvend
tussen de oren van bedrijven. Het moet ook een vast

onderdeel worden van hún bedrijfsvoering. De komende
tijd denken we na hoe wij eraan kunnen bijdragen dat
het thema structureel wordt geborgd bij gemeentelijke
bestuurders. ’
Rommy Bakker,
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Energiebesparing bij bedrijven? Verleid de ondernemer
Een van de prioriteiten binnen het
Energieakkoord voor duurzame groei
(SER Energieakkoord) is energiebesparing
bij bedrijven. Provincies, gemeenten en
omgevingsdiensten spelen hierin een rol
in het kader van de uitvoering van de Wet
milieubeheer. Business as usual? Bedrijven
zijn immers al meer dan 15 jaar verplicht om
energiebesparende maatregelen te nemen die
zich in 5 jaar of minder terugverdienen. Het SER
Energieakkoord kiest echter voor een integrale
aanpak: niet alleen corrigerend handhaven,
maar vooral ook stimuleren.

Volgens het SER Energieakkoord moet het Nederlandse
bedrijfsleven in 2020 jaarlijks 36 petajoule minder
energie verbruiken. Verleiden is het nieuwe toverwoord
om ondernemers zover te krijgen. Terecht, vindt Stef
Strik, projectleider Samenwerkingsafspraken Energiebesparing van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

(IenM). ‘Handhaven heeft 15 jaar niet gewerkt. Er is geen
gemeente die een bedrijf een dwangsom oplegt vanwege
de energievretende verlichting in het toilet.‘
Ook Rommy Bakker, senior beleidsmedewerker en
betrokken bij het Ondersteuningsprogramma Energie van
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, denkt dat een
integrale aanpak van stimuleren en handhaven het meest
effectief is. ‘Voor deze aanpak is binnen gemeenten veel
meer draagvlak. Bovendien sluiten stimulerende maatregelen beter aan bij de behoeften van het bedrijfsleven. De
meeste bedrijven willen wel energie besparen, alleen ze
weten niet hoe. Natuurlijk zijn er altijd diehards die niet
willen, maar daar is dan de handhaving voor.’

Op de agenda

Het ministerie van IenM en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) hebben er de afgelopen tijd alles aan
gedaan om ‘energiebesparing bij bedrijven’ op de agenda
te krijgen van lagere overheden. Bakker: ‘Met een roadshow hebben we de regio’s getriggerd en laten zien dat
energiebesparing bedrijfskosten bespaart en banen oplevert. Dus goed voor de lokale economie. Met behulp
van de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat konden we
per regio het energiebesparingspotentieel in euro’s
aangeven.’
Tegelijk werden de regio’s opgeroepen om met plannen te
komen hoe zij denken de energiebesparing bij bedrijven
te realiseren. Het ministerie van IenM heeft hiervoor een
ondersteuningsbudget van 3 miljoen euro beschikbaar
gesteld via de VNG. Inmiddels zijn de plannen van 20
regio’s goedgekeurd. Gezamenlijk goed voor een jaarlijkse
besparing in 2020 van 40 petajoule. Dat is maar liefst net
zoveel als alle huishoudens in Amsterdam en Rotterdam
verbruiken.

Integrale aanpak omarmd

Uit de plannen blijkt dat de regio’s de integrale benadering hebben omarmd. Ze organiseren informatieavonden
voor bedrijven, doen brancheonderzoek naar de mogelijkheden van energiebesparing en willen samen met ondernemers energieplatforms opzetten. Daarnaast gaan handhavers vaker op bedrijfsbezoek en wordt er gewerkt met
best practices. Strik: ‘Als de koplopers in het bedrijfsleven
hun positieve ervaringen delen, spreekt dat ondernemers
meer aan dan een verhaal van de overheid.’
Het ministerie van IenM en de VNG ondersteunen de
regio’s behalve met budget, ook met verschillende instrumenten (zie kader). Een daarvan is scholing. Strik: 'Om
ondernemers te overtuigen heb je technische kennis
nodig. Maar we willen bij de toezichthouder ook andere
competenties ontwikkelen. Ze moeten ondernemers
weten te verleiden.’

APK op het gebied van energiebesparing. In het najaar
2015 wordt gekeken of een EPK stimulerend werkt richting
bedrijven en of het de uitvoering van en toezicht op
energiebesparende maatregelen kan vereenvoudigen.
Verder organiseren het ministerie en de VNG tweemaandelijkse bijeenkomsten met provincies, gemeenten en
hun omgevingsdiensten. Regio’s kunnen zo van elkaar
leren en krijgen antwoord op hun vragen.
Het ministerie van IenM werkt verder nog aan een handreiking voor toezichthouders en aan een app. Tijdens
een bedrijfsbezoek moet een toezichthouder op de app
kunnen invoeren welke maatregelen een bedrijf kan
nemen. En idealiter zou de toezichthouder aan de ondernemer de opbrengst in euro’s moeten kunnen laten zien.

Ondersteunende instrumenten

Het ministerie van IenM ontwikkelt verschillende instrumenten om de regio’s te helpen. De VNG denkt met
behulp van haar achterban mee over de uitvoerbaarheid
en bruikbaarheid in de praktijk. Met brancheorganisaties
zijn erkende maatregelenlijsten opgesteld. Hierin staan
per branche de maatregelen die zich binnen 5 jaar terugverdienen. De lijsten moeten een einde maken aan de
discussies tussen toezichthouders en ondernemers.
Daarnaast komt er een onafhankelijk publiek-privaat
expertisecentrum dat bevoegd gezag (en bedrijven) ondersteunt met kennis op het gebied van energie-efficiëntie,
stimulering en handhaving van de Wet milieubeheer.
Sinds begin 2015 worden er 9 pilots gehouden met een
zogenaamde Energie Prestatie Keuring (EPK), een soort

‘Voor deze aanpak
is binnen
gemeenten veel
meer draagvlak’
Rommy Bakker,
Vereniging Nederlandse Gemeenten
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ERA-NET

Peter Wilbers, Rijkswaterstaat coördinator ENT

Gevraagd: vernieuwend onderzoek voor topsector Logistiek
Het Europese onderzoeksnetwerk
Era-net Transport roept landen en regio’s op
om met onderzoeksvoorstellen te komen
rond het thema ‘Sustainable Logistics

onderzoeksvoorstellen voor dit thema indienen. Aan het
opstellen van de call is maanden gewerkt – voor Nederland in een nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat,
het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Topsector
Logistiek.

en logistiek in en tussen steden. Zeker voor

Dat Nederland binnen de Europese Unie het initiatief
heeft genomen voor de call is niet verwonderlijk.
Logistiek is voor Nederland als doorvoerland een belangrijk onderwerp. Het maakt sinds 2010 onderdeel uit van
het Topsectorenbeleid. ‘We hebben allemaal belang
bij goed onderzoek. Door de call te trekken hebben we
deze kunnen boetseren naar onze behoeftes’, zegt Peter
Wilbers. Hij is binnen Rijkswaterstaat coördinator voor
ENT.

Nederland als doorvoerland. Bedrijven,

Interessante domeinen

and Supply Chains’. Een mooie kans om
vernieuwende ideeën te verzamelen voor
onder meer grensoverschrijdend transport

onderzoeksinstellingen en overheden hebben
nog tot 2 oktober 2015 om hun voorstellen in
te dienen.
ERA-NET (European Research Area Network) is een instrument van de Europese Commissie om onderzoek in de
lidstaten op elkaar af te stemmen en om transnationaal
onderzoek te stimuleren. Voor verschillende thema’s –
inmiddels zo’n 100 – is een ERA-NET opgezet. Een daarvan
is Era-net Transport, afgekort ENT. Rijkswaterstaat coördineert dit netwerk dat sinds 2004 bestaat.
Op 1 april van dit jaar is door ENT een nieuwe ‘onderzoekscall’ uitgezet met de titel ‘Sustainable Logistics and Supply
Chains’. Bedrijven, onderzoeksinstellingen, universiteiten, provincies en steden kunnen tot 2 oktober 2015

De call is verdeeld in 5 domeinen. Daarvan zijn er volgens
Wilbers vooral 2 interessant voor Nederland. Onder het
eerste domein valt onderzoek naar transportcorridors en
grensoverschrijdende logistiek. Voorbeelden hiervan zijn
het beter op elkaar afstemmen van vervoersmodaliteiten
in het zogenaamde synchromodale transport, het verbeteren van de coördinatie tussen passagiersvervoer en
goederentransport en het identificeren en analyseren van
knelpunten in de verbindingen tussen twee mainports, de
zogenaamde corridors. Het tweede interessante domein is
gericht op de vraag hoe de logistiek tussen steden onderling en in de steden zelf kan worden verbeterd. Dit
domein zoekt onder meer naar innovatieve oplossingen;
zowel voor de zogenaamde ‘last/first mile logistics’ in
stedelijke gebieden, als voor nieuwe distributieconcepten
(specifiek voor winkelstraten en historische stadscentra).
In het licht van de stedelijke logistiek is dit domein bovendien altijd op zoek naar ideeën voor een betere inzet van
voertuigen met een lage emissie.

Requirements en recommendations
In de uitgebreide guide for applicants staat waaraan
de onderzoeksvoorstellen moeten voldoen en hoe ze
moeten worden ingediend. Belangrijk volgens Wilbers is
dat het onderzoeksvoorstel vernieuwend moet zijn. ‘Het
buzzword is ‘innovatie’. Het onderzoek moet voor een
versnelling zorgen in de sustainability van de logistiek.
Sustainable staat niet voor niets in de titel.’

Een andere voorwaarde is dat er internationaal samengewerkt moet worden. Een onderzoeksconsortium moet
bestaan uit indieners uit minimaal 3 verschillende landen.
Wilbers: ‘De gedachte achter ERA-NET is dat er meerwaarde ontstaat door de verschillen tussen landen op het
gebied van expertise, specialisaties en visie op onderzoek.
Als je een onderwerp alleen op nationaal niveau onderzoekt, gebeurt dat altijd vanuit een bepaalde invalshoek.
Door de samenwerking met andere landen kom je op
oplossingen die je op nationaal vlak nooit zou hebben
gezien. Logistiek is ook per definitie grensoverschrijdend.’
Naast requirements moeten de indieners ook rekening
houden met recommendations die de organisatie van de
call heeft opgesteld. Wie zich ook daaraan houdt, ziet
zijn onderzoeksvoorstel beter scoren in de evaluatie. Zo
wordt onder meer gekeken naar het ‘technology readiness
level’ of hoe snel de onderzoeksresultaten in de praktijk
kunnen worden gebracht. Wilbers: ‘Wij zijn niet op zoek
naar theoretische verhandelingen. Het onderzoek moet zo
concreet mogelijk zijn, want dat betekent dat de stappen
daarna kleiner zijn om het onderzoekresultaten in de
praktijk toe te passen.’

Financiering en cofinanciering

In totaal is er zo’n 10 miljoen euro beschikbaar voor de
onderzoeksvoorstellen. Indieners krijgen financiering

vanuit hun eigen land of regio. In Nederland gebeurt dat
via het subsidieprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Volgens
de regels van NWO moeten Nederlandse indieners zelf 50
procent van de gevraagde kosten cofinancieren.

Interessant voor gemeenten
De call ‘Sustainable Logistics and Supply Chains’
is open tot 2 oktober 2015. Daarna beoordeelt
een onafhankelijk internationaal panel van
vakinhoudelijke experts de ingediende voorstellen.
In februari 2016 worden de geselecteerde consortia
uitgenodigd voor contractonderhandelingen. In het
najaar van 2016 moeten de onderzoeken van start
gaan.
Binnen de call is met name het domein ‘Urban/
last mile logistics’ – de logistiek tussen steden en
in de steden – volgens Peter Wilbers interessant
voor gemeenten. Hij nodigt ze dan ook uit om
kennis te nemen van de inhoud van de call. Wilbers:
‘Zowel grote als kleine gemeenten kunnen een
rol spelen zonder dat ze direct partner zijn in een
project. Behalve als consortiumpartner kunnen
zij bijvoorbeeld ook als sub-contractant van een
andere Nederlandse partij optreden. Tot slot
kunnen ze een onderzoek ondersteunen door een
demonstratiegebied te leveren.’
Belangstellenden kunnen contact opnemen met
met NWO. Wilbers: ‘Zij kennen de projectideeën,
de potentiële onderwerpen en de mogelijke
consortia. Wij brengen mensen graag in contact
met andere partijen die aan een vergelijkbaar
onderzoeksonderwerp denken. Zo kunnen mooie
samenwerkingsverbanden ontstaan.’
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Bodeminformatie met elkaar delen

BIDON & BRO
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, TNO,
Alterra, gemeenten, provincies, waterschappen en
andere bestuursorganen werken momenteel aan de
nieuwe wet Basisregistratie Ondergrond (BRO).
Hoe verhoudt het delen van bodeminformatie door
de overheid en de netbeheerders (BIDON) zich tot de
BRO?

Met de BRO worden in de toekomst alle relevante bodemen ondergrondgegevens beheerd en beschikbaar gesteld.
Zo moet één centrale basisregistratie voor de ondergrond
ontstaan. De nieuwe wet maakt hergebruik van data
mogelijk en voorkomt dubbel onderzoek. Belangrijk
daarbij is dat bestuursorganen (vanaf 2016) verplicht
zijn om bepaalde bodem- en ondergrondgegevens in
de BRO te zetten. Henk van Bruchem, van Netbeheer
Nederland, had graag gezien dat BIDON in de BRO was
opgenomen. ‘Er is echter besloten om informatie over

bodemverontreiniging buiten de eerste fase van BRO te
houden. Die wordt pas opgenomen in de tweede fase.
Daar wilden wij niet op wachten. Als wij de centrale
gegevensvoorziening kunnen realiseren, dan is een
wettelijk verankering in de BRO in mijn ogen makkelijker
te regelen. Het praktische werk is dan al gedaan. Er hoeft
alleen nog maar in de wet te worden opgenomen dat je
verplicht moet deelnemen aan het systeem.’

Henk van Bruchem, issuemanager Netbeheer Nederland

BIDON stopt het graven naar bodeminformatie
Informatie over bodemverontreiniging is in
Nederland op verschillende plekken te vinden.
Te fragmentarisch, vindt Netbeheer Nederland.
De vereniging is daarom samen met gemeenten

ergens verontreiniging is aangetroffen. De achterliggende
informatie over bijvoorbeeld de gevonden stoffen en de
concentraties waarin deze voorkwamen, ontbreekt. Terwijl
deze informatie bepaalt welke maatregelen je moet treffen
om veilige arbeidsomstandigheden te creëren.’

voorziening waar straks bodemkwaliteitsgegevens

Netbeheerders moeten hierdoor volgens Van Bruchem
dagelijks extra bodemonderzoeksgegevens opvragen bij
met name gemeenten. ‘Een tijdrovende en arbeidsintensieve bezigheid. Niet alleen voor de netbeheerders, maar
ook voor de overheden.’

op eenvoudige wijze kunnen worden

Grote winst

en provincies mede-initiatiefnemer van een

uitgewisseld.
Bodeminformatie is enorm belangrijk. Het geeft inzicht
in de bodemkwaliteit, dat nodig is om beleid te kunnen
maken en essentieel als er werkzaamheden in de grond
moeten worden uitgevoerd. In Nederland zijn er verschillende systemen om bodeminformatie op te vragen.

Dagelijks bodemonderzoeks
gegevens opvragen

De informatie over bodemverontreiniging is in Nederland
echter nog te fragmentarisch, zegt Henk van Bruchem,
issuemanager bij Netbeheer Nederland, de vereniging
van energienetbeheerders. Dagelijks graven energienetbeheerders, maar ook netbeheerders van bijvoorbeeld
water, kabel en telecom, in de Nederlandse bodem. Voor
de veiligheid van hun medewerkers zijn zij afhankelijk
van goede informatie over bodemverontreiniging. De
meest aangewezen plek hiervoor is het Bodemloket, een
initiatief van gemeenten, provincies en het Rijk. Van
Bruchem: ‘Daar is echter niet alle informatie over bodem
verontreiniging terug te vinden. Er staat alleen dat er

Daar komt bij dat nog lang niet alle resultaten van
bodemonderzoek inzichtelijk zijn, aldus Van Bruchem.
Voor hun graafwerk doen netbeheerders ook regelmatig
zelf bodemonderzoek, bijvoorbeeld als zij niet hebben
kunnen achterhalen of de bodem is verontreinigd. Van
Bruchem: ‘Dan praat je over 40 procent van het bodemonderzoek in Nederland. De resultaten daarvan zijn voor
eigen gebruik en staan dus niet op Bodemloket. Het zou
een grote winst zijn als de onderzoeksresultaten van de
netbeheerders ook inzichtelijk werden gemaakt.’
Netbeheer Nederland is daarom mede-initiatiefnemer van
BIDON, een afkorting van Bodeminformatie Delen door
Overheid en Netbeheerders. Het project wordt getrokken
door de Regiegroep BIDON waarin vertegenwoordigers
zitten van netbeheerders, Rijkswaterstaat, Bodem+,
gemeenten, provincies, Gemeentelijk Platform Kabels en
Leidingen en omgevingsdiensten.

Technisch haalbaar

Hun doel is te komen tot een datavoorziening voor
bodemverontreiniging waarin gegevens van verschillende partijen, waaronder gemeenten en netbeheerders,

worden gecombineerd. Technisch goed haalbaar,
denkt Van Bruchem. ‘Belangrijk is dat informatie wordt
geüniformeerd. Als iedereen die bodemonderzoek laat
uitvoeren, de resultaten daarvan in een standaard digitaal
format laat rapporteren en in een centrale database laat
zetten, dan kunnen deze resultaten worden hergebruikt.’
Ook financieel zou het informatiesysteem voor bodemverontreiniging haalbaar moeten zijn. Er valt namelijk veel
geld mee te besparen (zie kader). Netbeheerders, verenigd
in Platform Netbeheerders, overleggen momenteel over
de financiering van het informatiesysteem.

Overtuigen van nut

Volgens Van Bruchem is met een nieuw informatiesysteem
voor bodemverontreiniging een ‘enorme efficiëntieslag’ te
maken. ‘Het informatieproces is veel beter te stroomlijnen
dan zoals het nu gaat. Veel informatie over bodemverontreiniging is niet online beschikbaar, en is niet gemakkelijk toegankelijk. Daarnaast worden rapportages nu nog
vaak op papier aangeleverd en moeten de gegevens daarna
worden gedigitaliseerd. Een centrale gegevensvoorziening
kan overheden ontlasten. Als een gemeente bijvoorbeeld
een bodemonderzoek laat uitvoeren, rapporteert het
betreffende onderzoeksbureau de gegevens digitaal naar
de gemeente, maar ook direct naar het bodeminformatiesysteem. Binnen een regio beschikken alle overheden dan
continue over dezelfde volledige gegevens. Ook netbeheerders hebben toegang tot deze actuele bodeminformatie en
hoeven gegevens niet meer apart op te vragen.’
De nieuwe gegevensvoorziening moet binnen 2 jaar
online zijn. De grootste opgave is volgens Van Bruchem
om het organisatorisch te regelen. ‘Het beheer van
bodeminformatie ligt momenteel vooral bij gemeenten.
Zij hebben de data op verschillende manieren georga-

niseerd en het is een uitdaging om deze gegevens bij
elkaar te krijgen. Daarnaast moeten gemeenten van het
nut worden overtuigd. We stuiten hierbij soms op korte
termijnbelangen. Een gemeente rekent soms leges voor
het verstrekken van bodeminformatie. Het beeld is dat
die inkomsten met de komst van een centrale voorziening
wegvallen. De gemeente kan winst halen uit het stroomlijnen van het informatieproces, maar als zij die afweging
niet maakt, heb je kans dat de gemeente niet mee wil
werken.’

Lonkend perspectief

Een lonkend perspectief voor de toekomst is volgens Van
Bruchem het combineren van bodeminformatie. Naast
Bodemloket zijn er de databases van het Bodemkundig
Informatie Systeem (BIS) Nederland van onderzoeks
instituut Alterra en DINOloket van TNO. Informatie over
de ligging van kabels en leidingen is op te vragen bij het
Kadaster. Van Bruchem: ‘Door deze informatie te combineren kan de werkvoorbereiding van werkzaamheden in
de bodem veel efficiënter plaatsvinden.’

Besparing: 9 miljoen euro
Regiegroep BIDON heeft een business case laten
opstellen waaruit blijkt dat er met BIDON een
jaarlijkse besparing van 9 miljoen euro valt te
realiseren. Netbeheerders besparen capaciteit bij
het opvragen van bodemonderzoeksgegevens bij
gemeenten. Dit voordeel geldt ook voor gemeenten
voor zover zij netbeheerder zijn. Voor de loketfunctie
van gemeenten is het financiële voordeel kleiner,
namelijk 0,5 miljoen euro. De maatschappelijke
baten zijn hierin volgens de business case nog niet
meegerekend.
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Netwerk Activiteitenbesluit
‘Wij merken dat het Netwerk Activiteitenbesluit als heel nuttig wordt ervaren.
Handhavers vinden het prettig om ervaringen uit te wisselen. Je kunt in je
eentje stoeien met een dossier, maar je kunt ook je collega’s vragen hoe zij het
hebben aangepakt. Dat gebeurt vaak tijdens de bijeenkomsten. Voor ons als
ministerie is het belangrijk om signalen uit de praktijk te krijgen en te horen
welke zaken er beter kunnen. Gelukkig is er ook veel positieve feedback op het
beleid. Dat is natuurlijk ook prettig om te horen.’

‘Ik ga goed voorbereid naar de bijeenkomsten. Van tevoren krijgen
we de agenda. Ik kijk welke collega’s veel kennis hebben van de
agendapunten en laat hen de stukken lezen. Hun feedback neem ik
mee naar het netwerk. Als het een heel specialistisch onderwerp is,
gaat de collega mee. Na elke bijeenkomst bespreek ik alle conclusies,
oplossingen, tips en trucs met m’n collega’s. Zo profiteert iedereen
binnen onze dienst van de expertise van het netwerk.’

Erwin Haan, ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inge Dijkhuizen, Omgevingsdienst Midden-Holland

Leren zonder schoolbanken
Op 10 maart 2015 was de eerste bijeenkomst van
het samengevoegde Netwerk Activiteitenbesluit.
Toezichthouders en vergunningverleners uit het
hele land wisselen hierin kennis en ervaringen
uit met elkaar en met de beleidmakers van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voor alle
deelnemers geldt dat ze niet alleen informatie
halen, maar ook brengen. ‘In zo’n breed netwerk
leer je veel van elkaar,’ aldus Erwin Haan van het
ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

In het Netwerk Activiteitenbesluit zijn de al jaren
bestaande twee netwerken van de gemeenten en de
provincies samengevoegd. De omgevingsdiensten die
aan beide netwerken deelnamen, vangen voortaan twee
vliegen in één klap. ’Eén netwerk werkt beter’ vindt Inge
Dijkhuizen, vergunningverlener Milieu bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, ‘Wie het toezicht ook houdt
– gemeente, provincie of omgevingsdiensten – je loopt
allemaal tegen dezelfde problemen aan. In zo’n breed
netwerk leer je veel van elkaar. Bovendien kun je als
netwerk een krachtiger signaal naar het ministerie sturen
dat er voor een bepaald vraagstuk een oplossing moet
komen.’
De deelnemers van het Netwerk Activiteitenbesluit komen
4 keer per jaar bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten – georganiseerd door Kenniscentrum InfoMil – worden beleid
en uitvoeringspraktijk besproken. Kenniscentrum InfoMil

en het ministerie van IenM dragen samen met de deelnemers agendapunten aan. Tussen de bijeenkomsten door
vinden er ook via internetplatform Pleio levendige discussies plaats.

Onduidelijkheden in de wet

Dijkhuizen ziet het netwerk als ‘een geweldig leermiddel
zonder dat je daarvoor in de schoolbanken hoeft te zitten’.
’Je kunt op verschillende manieren je kennis verbreden.
Wanneer er bijvoorbeeld onduidelijkheden in de wet
staan, brainstormen we daarover als netwerk. We spreken
vervolgens ook vaak één lijn af. Zo voorkomen we dat
bedrijven zeggen dat de regels elders in Nederland anders
worden geïnterpreteerd.’
Van elkaar leren betekent dat deelnemers niet alleen
informatie halen, maar ook brengen. De Omgevingsdienst
Midden-Holland legt binnenkort een interne memo over
overvulbeveiliging van tanks voor aan het netwerk. Dijkhuizen: ‘Misschien hebben collega’s hier wat aan. Natuurlijk is het voor ons goed om dan ook weer feedback te
krijgen. Als het netwerk zegt dat we de plank misslaan,
passen we het stuk echt wel aan.’

Feedback krijgen

Voor het ministerie van IenM is deelname aan het Netwerk
Activiteitenbesluit van belang, vertelt senior beleidsmedewerker Erwin Haan. ‘Wij kunnen tijdens een bijeenkomst alle deelnemers in een keer bijpraten over beleid.
Zij kunnen deze kennis dan binnen hun eigen dienst
terugkoppelen. Bovendien is het goed om te horen waar

handhavers tegenaanlopen bij het interpreteren van de
regelgeving. Specifieke vragen leggen we voor aan andere
beleidsdirecties binnen het ministerie. Tussentijds geven
we de mensen een terugkoppeling over wat er met hun
vraag is gedaan. En anders bespreken we dit tijdens een
volgende bijeenkomst.’

Aanpak spiegelen
Het Netwerk Activiteitenbesluit leent zich uitstekend
voor het bespreken van tekstuele wijzigingen in het
Activiteitenbesluit. Tijdens de bijeenkomsten blijkt
vaak welke praktische problemen deze veroorzaken.
Inge Dijkhuizen van de Omgevingsdienst
Midden-Holland geeft een voorbeeld. ‘Door een
tekstwijziging staat er in het Activiteitenbesluit niet
langer dat de overvulbeveiliging alleen voor ADRgeclassificeerde stoffen geldt. In theorie betekent
dit dus dat zo’n beveiliging altijd vereist is. Als je als
omgevingsdienst deze lijn volgt, wat doe je dan als
een overvulbeveiliging bij het ene bedrijf technisch
niet kan en bij het andere wel? Hoe ga je dan met
het gelijkwaardigheidsprincipe om? Voordat je het
traject ingaat van de gelijkwaardigheidstoetsing, is
het praktischer om je eigen aanpak te spiegelen aan
die van collega’s binnen het netwerk. Dan kom je op
nieuwe inzichten en misschien een andere aanpak.’
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OmgevingsAcademie NL

Theorie in de ochtend,
praktijk in de middag
De milieu-inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport die toezicht houden op de inrichtingen
van Defensie volgen momenteel een training van de OmgevingsAcademie NL. Op locatie. Zo kunnen ze de
theorie meteen in praktijk brengen.

Ingrijpende veranderingen

Een inspecteur van ILT volgt de training

Een van de taken van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is toezicht houden op ongeveer 140 inrichtingen
van de krijgsmacht van het ministerie van Defensie.
Daaronder valt onder meer externe veiligheid, milieubescherming, slopen en bouw- en brandveiligheid. De
9 inspecteurs van de ILT die zich bezighouden met het
milieutoezicht op Defensie volgen sinds april van dit jaar
een training van de OmgevingsAcademie NL. Het gaat
om 12 modules die voor de ILT op maat zijn gemaakt en
tot september van dit jaar worden gegeven. De docenten
werken bij Kenniscentrum InfoMil en zijn deskundig op
de diverse onderwerpen.

De training bereidt de inspecteurs voor op een belangrijke
verandering. Met het doorvoeren van de vierde tranche
van het Activiteitenbesluit valt een groot aantal defensieinrichtingen vanaf volgend jaar onder het Activiteitenbesluit. Hierdoor vervalt een deel van de milieuvergunningen waarvoor de ILT bevoegd gezag is. De gevolgen zijn
ingrijpend, weet Johan van Ee, vakgroepvoorzitter milieutoezicht bij de ILT en deelnemer aan de training. ‘Vroeger
stonden de regels duidelijk beschreven in de milieuvergunning. Met de komst van het Activiteitenbesluit verandert dat. Een toezichthouder moet voortaan meer weten
om vooraf vast te kunnen stellen op welke regels hij moet
handhaven. De training is bedoeld om onze kennis op dit
gebied bij te spijkeren.’
Bijzonder is dat de training, die speciaal is ontwikkeld
voor de ILT, op locatie wordt gegeven in de Luitenantkolonel Tonnetkazerne in ’t Harde. Een groot voordeel,
vindt Van Ee. ‘We zitten ’s ochtends in de schoolbanken
en gaan ’s middags bijvoorbeeld naar een installatie om te
kijken hoe we de theorie in de praktijk kunnen toepassen.
We zien dan hoe de techniek in elkaar steekt en kunnen
beter beoordelen welke regelgeving van toepassing is.’

Trainingen op maat

Johan van Ee,
vakgroepvoorzitter
milieutoezicht bij de ILT

Omgevingsacademie NL verzorgt trainingen op
het gebied van milieu- en omgevingsregelgeving.
De lesprogramma’s op maat zijn bedoeld voor
vergunningverleners, toezichthouders, handhavers,
beleidsmedewerkers en juristen van gemeenten,
provincies en omgevingsdiensten.

