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1. Opening en mededelingen  
 

A. Actualiteiten 

 

1.1 Mededelingen (mondeling) 

 

B. Bestuurlijke overleggen  

 

1.2 Conceptagenda Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb) 12 oktober 2022 

 

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van de conceptagenda en van de punten die door het IPO 

worden ingebracht. Ter vergadering worden deze aangevuld. 

 

1.3 Informeel bestuurlijk overleg Bodem/PFAS op 13 juli jl.: 

terugkoppeling 

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van de terugkoppeling van het informeel bestuurlijk overleg en 

kan zich vinden in het voorstel inzake apparaatskosten i.v.m. de Bodemafspraken, zoals 

mondeling toegelicht. 

 

2. Bespreekpunten / presentaties  

 
2.1 Financiële zekerheidsstelling  

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van de stand van zaken en stemt in met het geschetste pad 

voor de finale besluitvorming over de implementatie. Punt van aandacht zijn de kosten 

voor de uitvoering. 

 

2.2 Bouwstenenvisie CE-VTH  

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van de kostenindicatie die voortvloeit uit de bouwstenenvisie. 

De betreffende kosten moeten niet ten lasten komen van het interbestuurlijk programma 

VTH-stelsel, welke middelen nodig zijn voor de versterking van het stelsel. Hiertoe zal de 

verbinding worden gezocht met het Nationale Programma CE. Ingestemd wordt met het 

 Vergadering van de BAC MTH 

op 22 september 2022 

 

   

    

 

Besluitenlijst 
 

 Betreft Bestuurlijke adviescommissie Milieu, Toezicht en Handhaving (MTH) 

 Vergaderdatum en -tijd 22 september 2022 15.00 -21.30 

 Locatie Op locatie in NH 

 Genodigden 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 

Spierings (Br), Hans Kuipers (Dr), Meindert Stolk (ZH), Rob van Muilekom (Utr), Hugo van 

de Baan (IPO), Merijn de Jong (IPO) 

 verhinderd Tjeerd van Dekken (Gr),  Sietske Poepjes (Fr), Arne Schaddelee (Utr), Anneke Knol (Utr) 

(secretaris), John Smits (IPO), Nicole Morskate (IPO) Ad Nederlof (IPO), 
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Conceptagenda BAC MTH  

op 22 september 2022 

Vergaderdatum en -tijd: 22 september 2022 15.00 -21.30 

Locatie: Op locatie in NH 

voorstel om voor financiering lobby te voeren richting Tweede Kamer en het debat over 

CE. 

 

2.3 Diepe plassen – Richtinggevende uitspraken   

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van de kamerbrief ‘Herijking diepe-plassen-beleid’ en 

bijhorende rapportage ‘bouwen aan vertrouwen’ en onderschrijft het advies dat voor het 

vervolg een coördinerende regierol van de provincie als meest effectief wordt beschouwd, 

passend bij ‘rol in de ruimte’, mits de juiste randvoorwaarden worden ingevuld. De BAC 

onderstreept de geformuleerde richtinggevende uitspraken. 

 

2.4 Oprichting kennisgremium afval/product: stand van zaken 

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van de voortgang van het opstellen van het plan van aanpak 

voor de oprichting van een kennisgremium ‘afval of product’ en onderschrijft de 

voorkeursvariant, dat dit gremium een competentiegremium (variant 2) moet zijn dat de 

gehele beoordeling uitvoert of de beoordeling van de aanvragende partij valideert. 

 

3. Hamerstukken / ter informatie 
 

3.1 VTH-instrumentarium en outcome   

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van het concept-rapport “VTH instrumentarium en Outcome) en 

stemt in met het voorstel voor een vervolgopdracht, afgestemd met de AAC MTH, om 

thema’s concreet te gaan toetsen. 

 

3.2 Klimaatadaptatie bij risicovolle bedrijven  

Besluit: 

De BAC MTH stemt in met het voorstel om het aspect klimaatadaptatie bij risicovolle 

bedrijven te agenderen bij het ministerie van IenW, hetgeen via het Bestuurlijk 

Omgevingsberaad (BOb) kan. Afspraken worden gemaakt over het portefeuillehouderschap 

binnen de BAC MTH. 

 

3.3 Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingswet 

Besluit: 

De BAC MTH stemt in met het definitieve concept van de Landelijke Handhavingsstrategie 

Omgevingswet (LHSO). 

 

3.4 Voortgang Interbestuurlijk Programma Versterking VTH stelsel (IBP) 

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van de voortgang van het programma. 

  

3.5 Subsidieregeling opruimen drugsafval 2021-2022 

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van de stand van zaken van de subsidieregeling opruimen 

drugsafval 2021 – 2024. In overleg met het Rijk wordt gesproken over aanpassing van de 

huidige regeling. 

 

3.6 Stand van zaken Varend Ontgassen  

Besluit: 
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op 22 september 2022 

Vergaderdatum en -tijd: 22 september 2022 15.00 -21.30 

Locatie: Op locatie in NH 

De BAC MTH neemt kennis van de stand van zaken rond Varend Ontgassen. Gemeld 

wordt dat medio oktober de ‘road map’ zal worden vastgesteld. 

 

3.7 Deelname ministerie SZW bij Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van het besluit van het ministerie van SZW inzake 

deelname bij de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen en zal hierop reactie geven in het 

volgende Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOb). 

 

3.8 Nationaal Milieuprogramma 

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van de stand van zaken van het Nationaal Milieuprogramma 

(NMP) en van het participatieproces bij de totstandkoming van het NMP. 

  

3.9 Implementatie verordening hergebruik effluent   

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van de stand van zaken van de implementatie van de 

verordening hergebruik effluent, waarbij de provincies eigenstandig opdracht zullen 

verstrekken om de VTH-taak bij een (of meerdere) van hun eigen diensten neer te 

leggen. 

 

3.10 Energiebesparingsplan EU  

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van het gesprek tussen Rijk en Koepels over het 

Energiebesparingsplan van de Europese Commissie en de afspraken die hierover zijn 

gemaakt. 

 

3.11 Consultatiereactie actualisatie erkende maatregelenlijst 

Besluit: 

De BAC MTH gaat akkoord met de meegezonden concept reactie en om deze in te 

dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

 

3.12 Stand van zaken – Zeer Zorgwekkende stoffen  

Besluit: 

De BAC MTH neemt kennis van de stand van zaken rond Zeer Zorgwekkende Stoffen. 

 

4. Verslagen 
 

4.1 Conceptbesluitenlijst BAC MTH 9 juni 2022 

Besluitenlijst: 

De conceptbesluitenlijst wordt vastgesteld. 

 

5. Rondvraag en sluiting 


