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Geachte voorzitter/leden,

Provincies, gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat hebben elk een taak bij het
zo veel mogelijk weren van stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Deze Zeer
Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn vastgelegd in een lijst van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Voor de uitstoot van ZZS naar lucht en water gelden wettelijke voorwaarden. Die
schrijven voor dat bewerkers van ZZS de uitstoot steeds verder moeten terugdringen,
door waar mogelijk alternatieve stoffen te gebruiken, en als die er niet zijn de uitstoot
tot het minimum beperken door inzet van de best beschikbare technieken ("minimali-
satieverplichting").

De twaalf provincies hebben in 2018 bestuurlijk met het Ministerie van lnfrastructuur en
Waterstaat afgesproken uiterlijk op I januari 2021 in kaart te hebben gebracht welke
uitstoot van ZZS plaatsvindt in de bedrijven waarvan de provincies bevoegd gezag zijn.
Dit in overeenstemming met de verplichting vanuit het Activiteitenbesluit.

De drie noordelijke provincies zetten daartoe dit voorjaar een eerste stap, door al deze
bedrijven te vragen de bij wet verplichte informatie aan te leveren. Aan de hand van dit
overzicht controleren de provincies of de bedrijven over de noodzakelijke vergun-
ningen beschikken en zich houden aan de voorwaarden die in deze vergunningen zijn
gesteld. Zo nodig komen hier vervolgacties uit.

De drie noordelijke provincies hebben vanuit constructieve samenwerking besloten
deze inventarisatie gezamenlijk uit te laten voeren door de drie Noordelijke uitvoerings-
diensten.
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Hiervoor is door de Omgevingsdienst Groningen samen met de Fryske Utfieringstsjinst
Miljeu en Omjouwing en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe een plan van aanpak
opgesteld.

Wijzullen u in het najaar van 2019 informeren over de voortgang van dit Plan van
Aanpak.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

Bijlage Plan van Aanpak ZZS Noord-Nederland
md/coll.
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1. Inleiding 
 

1.1. Realiseren gifvrije leefomgeving  

Voormalig staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Water (I&W) heeft bij brief 

d.d. 31 oktober 2016 (IENM/BSK-2016/186857) aan de Tweede Kamer laten weten veiligheids- 

en gezondheidsproblemen verder te willen voorkomen, daar waar ze bestaan deze te 

verkleinen en waar dat nodig is, bepaalde activiteiten te verbieden.  

 

Stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu horen in een gezonde en veilige leefomgeving 

niet thuis. Van je omgeving hoor je niet ziek te worden. Het streven van de staatssecretaris 

was om blootstelling aan schadelijke stoffen te voorkomen in plaats van dat per geval achteraf 

oplossingen moeten worden gerealiseerd. Om een gifvrije leefomgeving te realiseren werd 

langs twee sporen gewerkt: aanscherping van Europese regelgeving, en verminderen van het 

gebruik en emissies van gevaarlijke stoffen in Nederland. 

 

1.1.1. Zeer Zorgwekkende Stoffen grote risico’s gezondheid mens en milieu  

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) vormen van de gevaarlijke stoffen het grootste risico. 

Gevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen die één of meerdere 

eigenschappen hebben die al in relatief kleine hoeveelheden 

schade kunnen aanrichten aan de menselijke gezondheid of het 

milieu. Al in geringe concentratie kunnen deze stoffen leiden tot 

grote, onherstelbare of langdurige schade aan mens of milieu. 

Deze stoffen zullen door de wetgeving beperkt worden in het 

gebruik.  

 

Stoffen worden als zeer zorgwekkend beschouwd als ze 

kankerverwekkend zijn, giftig zijn voor de voortplanting, hormoon 

verstorende eigenschappen hebben, genetische mutaties veroorzakend zijn, persistent 

(blijvend), bioaccumulerend (ophoping chemische stoffen) of giftig zijn en/of zeer persistent 

of zeer bioaccumulerend zijn1. 

 

1.1.2. Regels geborgd in wettelijke kaders: o.a. REACH en Activiteitenbesluit 

Regels over het uitstoten van ZZS zijn vastgelegd in verschillende internationale verdragen en 

wetten, zoals de REACH verordening en het OSPAR verdrag. Hierin worden uiteenlopende 

lijsten gehanteerd van stoffen waarvan gebruik of uitstoot moet worden verminderd. Het RIVM 

heeft dit vertaald naar één Nederlandse lijst2 dat een overzicht biedt.  

 

Met betrekking tot emissies naar de lucht is bij het inwerking treden van de 4e tranche van het 

Activiteitenbesluit (Ab) op 1 januari 2016, de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) als 

aangewezen BBT-document komen te vervallen. Het normatieve deel van de NeR maakt nu 

onderdeel uit van het Activiteitenbesluit.  

 

                                              
1 Dit is ("uitgeklapt") de definitie van ZZS volgens Activiteitenbesluit artikel 2.3b. Echter er zijn ook  
  stoffen die als ZZS worden aangemerkt omdat ze op een lijst voorkomen (bv POP) terwijl ze  
  mogelijk niet strikt voldoen aan de criteria. 
2 Die niet uitputtend is, want uiteindelijk zijn de eigenschappen van de stof bepalend (CMR + 2). 
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Voor het reguleren van de indirecte lozingen naar het water zijn per 18 maart 2016 de 

Algemene BeoordelingsMethodiek 2016 (Abm) en het Handboek Immissietoets 2016 op grond 

van artikel 5.4 lid 1 van het Bor en artikel 9.2 van de Mor, aangewezen als BBT document.   

 

Als een bedrijf, uitsluitend type C-inrichting, een ZZS naar de lucht emitteert dan is het bedrijf 

verplicht om te proberen deze emissie te voorkomen. Als dat niet mogelijk is dan moet het 

bedrijf de emissie tot een minimum beperken. Deze zogenaamde minimalisatieverplichting 

staat in artikel 2.4 lid 2 van het Activiteitenbesluit. Deze geldt ook wanneer het bedrijf de 

beste beschikbare technieken toepast en/of de immissieconcentratie voor een stof onder het 

maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) blijft. De minimalisatieverplichting is een continu 

streven naar vermindering van de emissie. Voor emissies naar het water geldt op grond van de 

ABM een soortgelijk verhaal. Misschien goed om te benadrukken dat het, ondanks al het 

voorgaande, niet om een totaal verbod gaat. Sommige toepassingen zullen, misschien zelfs wel 

nog lange tijd, toegestaan moeten worden. 

 

Minimalisatie van emissies kan op verschillende manieren: door substitutie, door nieuwe 

reinigingstechnieken of nieuwe productietechnieken, of door aanpassingen in de 

bedrijfsvoering. De minimalisatieverplichting heeft ook als doel het bevorderen van innovatie. 

Wanneer stopt minimalisatie? In een uitspraak van de RvS 201700427/1/A1 blijkt dat in ieder 

geval geen verdere beperking nodig is als de vrijstellingsgrens (artikel 2.6) wordt 

onderschreden. 

 

Een belangrijk instrument om invulling te geven aan de minimalisatieplicht voor type C-

inrichting is de vijfjaarlijkse informatieplicht. Eén keer in de vijf jaar moet het bedrijf 

informatie overleggen aan het bevoegd gezag. Dit volgt uit artikel 2.4 lid 3 van het 

Activiteitenbesluit. Dit geldt overigens niet voor IPPC bedrijven3. 

 

1.1.3. Opgaven provincies: ZZS-uitvraag op 1 januari 2021 voltooid  

De bezorgdheid rond emissies naar de lucht en water is de afgelopen jaren in een 

stroomversnelling gekomen door het toenemend aantal incidenten (o.a. de casus 

Chemours/DuPont). Hierdoor is het onderwerp prominenter op de agenda’s gekomen, 

waaronder ook in de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) VTH en de Ambtelijke 

Adviescommissie (AAC) VTH.  

 

In april 2018 heeft dit geleid tot een bestuurlijke standpuntbepaling en aandachtspunten voor 

een landelijke aanpak ZZS. De landelijke aanpak ZZS is vervolgens besproken d.d. 25 april 2018 

in het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB). In dit overleg is gezamenlijk het belang van een 

landelijke programmatische aanpak onderkend en zijn in dit kader op bestuurlijk niveau de 

voornaamste acties rond de uitvraag naar ZZS benoemd. Het betreft de volgende toezeggingen:  

 

1.  De provincie zeggen toe aan te sluiten bij de uitvraag van Rijkswaterstaat met de ZZS-

uitvraag van emissies naar de lucht en water voor bedrijven waarvoor zij Wabo bevoegd 

gezag zijn.  

2.  De provincies en het ministerie van Infrastructuur en Water zeggen elkaar toe dat de 

Omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat de ZZS-uitvraag in gezamenlijkheid uitvoeren.  

                                              
3  indien en voor zover voor de activiteit of het type productieproces BBT-conclusies voor deze 
emissies zijn vastgesteld (…) (Uit artikel 2.3a lid 3 Activiteitenbesluit) 
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3. De provincies zeggen toe de ZZS-uitvraag voor alle naar de lucht en water te hebben 

voltooid op 1 januari 2021.  

 

Met deze besluitvorming is de bestuurlijke basis gelegd voor de uitvoering door de twaalf 

provincies. Iedere provincie is zelf verantwoordelijk voor het proces en de procedures die 

nodig zijn om in 2019 en 2020 de ZZS-uitvraag naar lucht en water vóór 2021 te hebben 

voltooid.  

In Noord-Nederland is de wens uitgesproken om samen met alle betrokken partijen op te 

trekken om de ZZS-uitvraag naar lucht en water voor 1 januari 2021 te hebben voltooid. Het 

betreft een samenwerking tussen de provincies (Groningen, Fryslân en Drenthe), de 

omgevingsdiensten/regionale uitvoeringsdienst (Omgevingsdienst Groningen ODG), Fryske 

Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 

(RUDD)), de waterschappen (Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Waterschap 

Hunze en Aa's, Waterschap Drents Overijsselse Delta  en het Waterschap Vechtstromen) en 

Rijkwaterstaat Noord-Nederland.  

 

De provincie Zuid-Holland (lees: de DCMR) heeft een aanpak ontwikkeld die omarmd is door de 

staatsecretaris Milieu. Deze aanpak wordt door de staatsecretaris en de mede provincies gezien 

als voorbeeld voor een landelijke programmatische aanpak. De reeds opgedane kennis en 

ervaring door de DCMR is landelijk ter beschikking gesteld en uitgewerkt in verschillende 

documenten. De provincies in Noord-Nederland sluiten zoveel als mogelijk aan bij deze 

landelijke aanpak. Daarom is voorliggend plan van aanpak vooral een procesplan en gaat in 

mindere mate in op de inhoud (methodieken, afwegingskader etc.).  

 

De afgelopen periode heeft vooral in het teken gestaan van het ontwikkelen van een degelijk 

plan van aanpak voor geheel Noord Nederland. Na het maken van de landelijke afspraken zijn 

de provincies en omgevingsdiensten en de diensten onderling in gesprek gegaan hoe te komen 

tot een efficiënte robuuste gezamenlijke aanpak. We verwachten dat deze investering aan de 

voorkant zich terug betaald tijdens de uitvoering. 

 

1.2.  Leeswijzer  

Hoofdstuk 2 gaat in op de scope van het project. Paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3 gaan over de 

doelstellingen, de resultaten en beschrijft de afbakening van dit project. Paragraaf 2.4 

beschrijft de projecten waar het project ZZS raakvlakken mee heeft. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een beeld van de aantallen provinciale inrichtingen per provincie.  

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de projectaanpak. Per stap worden de activiteiten en het eindresultaat 

beschreven.  

 

Hoofdstuk 4 gaat over de beheersaspecten. De projectorganisatie wordt beschreven, op 

hoofdlijnen wordt inzage gegeven in de planning en de inzet van mensen en middelen is 

inzichtelijk gemaakt. Het hoofdstuk wordt afgesloten met mogelijke risico’s en 

beheersmaatregelen.  
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2. Scope   

2.1. Nationale, internationale en provinciale doelstellingen 

 
Nationale en internationale doelstelling    

Het doel van het ZZS-overheidsbeleid is om zeer zorgwekkende stoffen zoveel mogelijk uit de 

leefomgeving te weren. Dit kan o.a. door: 

• Het uitfaseren van stoffen mondiaal of Europees: vervanging van risicovolle stoffen door 

minder gevaarlijke stoffen of technieken. Dit vindt plaats met REACH en in mondiale 

verdragen zoals het Verdrag van Stockholm.  

• Restricties aan gebruik. 

• Het stimuleren van innovatie waardoor minder ZZS worden gebruikt of uitgestoten.  

• Restricties aan toelating: een deel van de ZZS criteria is op Europees niveau reden voor 

niet-toelaten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden; dit geldt ook voor 

(dier)geneesmiddelen.  

• Emissie- en immissiebeperking: dit loopt via vergunningverlening of algemene regels. 

 

Meerdere bevoegde gezagen, waaronder Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en 

waterschappen, zijn betrokken om zeer zorgwekkende stoffen zoveel mogelijk uit de 

leefomgeving te weren. De twaalf provincies hebben de keuze gemaakt om zoveel als mogelijk 

samen op te trekken om het overheidsdoel te realiseren.  

 

Provinciale doelstelling  

Het doel van de twaalf provincies is om de inspanningen van bedrijven ten aanzien van ZZS te 

beheersen en te kunnen controleren. Specifiek willen de provincies voor 1 januari 2021 per 

inrichting inzage hebben over de aanwezige, gebruikte, naar lucht geëmitteerde Zeer 

Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Om dit te kunnen monitoren (beheersen en controleren) is het 

van belang dat ZZS op per emissiepunt binnen de inrichting wordt geregistreerd. Dit is 

noodzakelijk om zowel de hoeveel per ZZS, als de cumulatieve uitstoot te kunnen monitoren. 

Daarnaast willen de provincies ook inzage in de (in)directe ZZS-lozingen naar water.   

2.2. Tweeledig resultaat: inzage in risico’s en vervolgacties 

Om inzage te geven per inrichting wordt een ZZS-uitvraag naar alle provinciale inrichtingen in 

Fryslân, Groningen en Drenthe verstuurd om meer informatie te vergaren over de aanwezige, 

gebruikte, naar lucht geëmitteerde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Daarnaast willen de 

provincies ook inzage in (in)directe ZZS-lozingen naar water.  Het ontvangen van deze informatie 

is niet voldoende. Deze informatie moet worden getoetst en beoordeeld volgens een aantal 

stappen (zie hoofdstuk 3 voor meer informatie over deze aanpak).  

 

De uitvraag, de inhoudelijke toets en de beoordeling zal worden gecoördineerd, gefaciliteerd 

en uitgevoerd door de daartoe aangewezen uitvoeringsdiensten de FUMO, ODG en de RUDD.  

 

Naast het uitvragen, inhoudelijk toetsen en beoordelen is het in beeld brengen van de 

mogelijke vervolgacties per inrichting ook onderdeel van het resultaat dat voor 1 januari 2021 

opgeleverd moet worden. Voor het onderdeel indirecte lozingen (onderdeel van de Wabo) 

maken de uitvoeringsdiensten gebruik van de expertise van de waterschappen. Over hun inzet 

zijn nog geen afspraken gemaakt. 
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Concreet bestaat het resultaat uit:  

1. voor alle provinciale inrichtingen in Fryslân, Groningen en Drenthe is voor 1 januari 2021 

inzicht over de aanwezige, gebruikte, naar lucht en water geëmitteerde Zeer 

Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Immissietoetsen voor beide componenten zijn uitgevoerd.  

2. voor alle provinciale inrichtingen in Fryslân, Groningen en Drenthe zijn voor 1 januari 2021 

de mogelijke vervolgacties in beeld naar aanleiding van de uitvraag. De vervolgacties 

bestaan uit:  

- Bedrijf benut ZZS in overeenstemming met de vergunning en algemene regels  

geen actie.  

- Bedrijf benut ZZS niet in overeenstemming met de vergunningen en algemene 

regels  aanschrijving met het verzoek na dagtekening van de brief een 

vergunningaanvraag in te dienen, dan wel mee te nemen in de onlangs ingediende 

of op handen zijnde vergunningaanvraag.  

- Bedrijf benut stoffen die in overeenstemming zijn met de vergunning, maar 

waarvan het minimalisatieonderzoek niet is uitgevoerd. Deze bedrijven krijgen op 

grond van het Activiteitenbesluit artikel 1.15 en Wabo artikel 2.31a een verzoek om 

een minimalisatieonderzoek in te dienen, dan wel mee te nemen in de onlangs 

ingediende of op handen zijnde vergunningaanvraag.  

 

2.3. Afbakening van het project 

Naast het uitvragen, inhoudelijk toetsen en beoordelen is het in beeld brengen van de 

mogelijke vervolgacties ook onderdeel van het resultaat dat voor 1 januari 2021 opgeleverd 

moet worden. De feitelijke aanpassing van (vergunningsvoorwaarden in) 

omgevingsvergunningen of het stellen van maatwerkvoorschriften onder het Activiteitenbesluit 

maakt geen onderdeel uit van dit project.  

 

Verder maken geen deel uit van dit project: 

 

1. ZZS-uitvraag en vervolgacties gemeentelijke inrichtingen. Dit voorliggende plan van aanpak 

gaat over de provinciale inrichtingen in Groningen, Friesland en Drenthe. De provincie 

Drenthe heeft bestuurlijk de keuze gemaakt om te starten op het EMMTEC-terrein waar 

zowel provinciale- als gemeentelijke bedrijven worden aangeschreven. Deze 

prioriteitenstelling, ook gemeentelijke bedrijven, is breder dan de scope van voorliggend 

plan van aanpak. Daar waar andere afspraken nodig zijn en/of andere keuzes worden 

gemaakt dan in dit plan van aanpak is vastgesteld ligt de verantwoordelijkheid bij de 

provincie Drenthe.  

 

2. Aanschrijvingen en beoordelingen door RWS/ILT die vallen onder het project ‘bezien 

vergunningen’ vallen buiten de scope van dit Plan van Aanpak. Dit betreffen de lozingen op 

de Rijkswateren. Er vindt wel afstemming plaats.  

 

3. De uitvraag betreft de emissie van ZZS conform de lijst van het RIVM inclusief 
zelfclassificatie die gebruikt worden bij de vergunde activiteiten. De aanwezige ZZS stoffen 
in bijvoorbeeld kantoren, laboratoria en rijdend/varend materiaal worden in deze uitvraag 
niet meegenomen. 
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4. Toezicht, handhaving en bestuursrechtelijk optreden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het 

(direct) handhaven als een bedrijf een ZZS uitstoot die het niet in de vergunning heeft 

staan.  

 

2.4. Raakvlakken met andere projecten 

 

2.4.1.  Pilot bezien watervergunningen  

Er is een samenloop met het ‘Project Bezien’ van Rijkswaterstaat. Het project kent een andere 

aanpak dan die van de provincies. De afspraak is dat er een goede afstemming is tussen de 

uitvoerende omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat. De bedrijven die ook onderdeel uitmaken 

van de pilot ‘bezien watervergunningen’ zijn voor de Noordelijke Provincies: 

- Chemcon 

- Teijin Aramid 

- Holland Malt  

- Nippon Electric Glass/ EGF 

 

De provincie Groningen is bevoegd gezag voor deze inrichtingen.  

 

2.4.2.  Project ZZS  IOV/Meerjarenagenda
4
  

In het IOV/MJA project ZZS, een project van de zes Brzo-OD’s, worden de problemen bij de 

uitvoering van de ZZS-regelgeving bij vergunningverlening besproken, afgestemd en waar nodig 

voorzien van vervolgacties. In dit project worden alle bijdragen in andere relevante projecten 

en activiteiten besproken en afgestemd zodat er sprake is van een inbreng namens de zes Brzo-

OD’s.   

 

In 2019 is in het IOV deelprogramma 3 wederom het project ZZS opgenomen. Dit project kan 

gezien worden als complementair aan en deels als opvolger van de huidige uitvraag waar alle 

provincies mee bezig zijn. Het project richt zich op alle omgevingsdiensten en beoogt de 

verbreding naar de gemeentelijke inrichtingen en het breder delen van de opgedane 

ervaringen. 

 

2.4.3. Ontwikkelen ZZS rapportage module
5
 

Door het RIVM wordt er gewerkt aan een rapportage module voor het elektronisch rapporteren 

van ZZS. Bij deze module wordt gebruikt gemaakt van de techniek van het e-MJV maar het is 

geen onderdeel hiervan. In deze database worden de gegevens die beschikbaar komen uit de 

pilot bezien watervergunningen, het ZZS-project en het project ZZS IOV opgenomen. De 

database zal in 2019 in gebruik worden genomen en vooralsnog zal het vullen van de database 

worden uitgevoerd door het RIVM. Het ligt voor de hand dat in de toekomst de OD’s hierin een 

rol zullen krijgen. 

 

                                              
4 Agendapunt 9 Directeurenoverleg Brzo-OD’s, 22 januari 2019.  
5 Agendapunt 9 Directeurenoverleg Brzo-OD’s, 22 januari 2019.  
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2.4.4. Ontwikkelen diverse werkwijzen ZZS
6
  

Dit betreft diverse activiteiten. Zo is er een werkwijze Omgaan met potentiële ZZS en Mengsels 

ontwikkeld door het RIVM en IenW en loopt er nog een actie om te komen tot een werkwijze 

voor de aardolieketen. 

 

2.4.5. LAP3 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (ministerie van I&M) heeft op 28 december 

2017 een nieuw landelijk afvalbeheerplan (LAP 3) vastgesteld. In dit plan is het 

afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 

2029. Het LAP 3 heeft hiermee het LAP 2 vervangen. In het nieuwe LAP3 is meer aandacht voor 

onderwerpen zoals hoogwaardige recycling, afval of grondstof en het verhogen van 

minimumstandaarden voor verwerking van afval. Het is belangrijk dat de vergunningen actueel 

zijn en aansluiten bij dit beleid. 

 

Voor het actualiseren aan LAP 3 heeft de wetgever aan de bevoegde gezagen een termijn van 1 

jaar gegeven en dit vastgelegd in het Besluit Omgevingsrecht (Bor). Dat betekent dat per 1 

januari 2019 alle acceptatievoorwaarden en be- en verwerking van afvalstoffen in 

overeenstemming moesten zijn met het LAP 3. De vergunningen moesten getoetst en zo nodig 

worden aangepast. Deze opgaven is nog niet volledig gerealiseerd.  

 

LAP 3 wordt geen onderdeel van de ZZS-uitvraag zoals beschreven in dit plan van aanpak, wel 

vindt interne afstemming plaats.  

 

                                              
6 Agendapunt 9 Directeurenoverleg Brzo-OD’s, 22 januari 2019.  
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2.5. Aantal provinciale inrichtingen in beeld  

 
Om meer gevoel te krijgen bij de omvang van het project is door de omgevingsdiensten het 

aantal inrichtingen per provincie in beeld gebracht. Dit levert het volgende beeld op:  

Totaal aantal provinciale inrichtingen (inclusief BRZO- en RIE4)  Aantallen  

1 Totaal aantal provinciale inrichtingen onder bevoegd gezag provincie Groningen  124 

2 Totaal aantal provinciale inrichtingen onder bevoegd gezag provincie Fryslân 64 

3 Totaal aantal provinciale inrichtingen onder bevoegd gezag provincie Drenthe 47 

 

Het totaal aantal provinciale inrichtingen in Noord-Nederland is 226. Op 1 januari 2021 is voor 

alle provinciale inrichtingen inzage in de uitstoot van ZZS naar lucht en water. In dit plan van 

aanpak en de vertaling naar de benodigde inzet van mensen en middelen is rekening gehouden 

met deze aantallen. Echter in praktijk kunnen deze aantallen bedrijven wijzigen omdat nieuwe 

bedrijven worden opgestart en/of stoppen. Het werkelijk aantal inrichtingen wordt door de 

diensten gemonitord en daar waar deze aantallen in grote mate afwijken vindt tijdig overleg 

plaats met het bevoegd gezag.  
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3. Projectaanpak Noord-Nederland  
 

In dit hoofdstuk is de projectaanpak uitgelijnd in acht stappen. De stappen 1 t/m 4 worden 

door de drie diensten in tijd op dezelfde momenten uitgevoerd. De stappen 5, 7 en 87 worden 

wel op dezelfde manier uitgevoerd, maar de planning en de inzet van tijd en middelen kan per 

bedrijf en daarmee per dienst verschillend zijn. Dit is afhankelijk van de volledigheid en 

tijdigheid van de aangeleverde informatie en de acties die daarvoor nodig zijn.  

 

Het plan van aanpak heeft vooral het karakter van een procesplan. Daar waar het gaat om de 

inhoud wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij de landelijke programmatische aanpak die in 

verschillende documenten is uitgewerkt door de DCMR. In verband met de gedetailleerdheid en 

grote omvang van deze uitwerkingen is gekozen om deze documenten niet bij te voegen bij dit 

plan van aanpak. Indien gewenst zijn deze opvraagbaar bij de drie omgevingsdiensten.  

3.1. Stap 1: voorbereidingen 

Nadat deze projectaanpak is vastgesteld door de individuele besturen gaat het project van 

start. Er zal een projectgroep, onder leiding van een projectleider, worden geformeerd en de 

nodige voorbereidingen worden getroffen. Het betreft allerlei praktische zaken zoals het 

inrichten van het project in de individuele organisaties (uniforme wijze van tijdschrijven voor 

dit project i.v.m. verantwoording uren), het opstellen van een gedetailleerde planning, 

contacten leggen met de waterschappen, het inplannen van regionale bijeenkomsten en het 

verder actualiseren/aanscherpen van de bedrijvenlijst.  

 

Ook wordt in deze stap de voorbereidingen getroffen voor het organiseren van een beknopte 

basiscursus ZZS voor de inhoudelijke betrokkenen medewerkers van de drie diensten. Hiervoor 

wordt contact gelegd met de DCMR en/of andere omgevingsdiensten om te zien of er 

mogelijkheden zijn om hierin samen op te trekken.  

 

Resultaat 

Het project is opgestart, iedereen is op de hoogte van zijn of haar rol en activiteiten.  

3.2. Stap 2: communicatieplan 

Het is een omvangrijk project, waar verschillende partijen bij betrokken zijn. Er is 

bijvoorbeeld communicatie en/of afstemming nodig tussen/met:  

 

Gezamenlijk 

-  de omgevingsdiensten ODG, FUMO en RUDD 

-  de bevoegde gezagen (lees GS en PS) 

- de omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat (project Bezien) 

 

Individueel 

- de individuele omgevingsdiensten en het bevoegd gezag  

-  de individuele omgevingsdiensten en het waterschappen/ de waterschappen 

-  de betrokken afdelingen/medewerkers binnen een omgevingsdienst  

 

 

                                              
7 Stap 6 bevat een tussentijds evaluatiemoment.  
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Extern 

- landelijke overleggremia (o.a. BAC/AAC/BRZO+) 

- projectleiders andere relevante projecten  

-  de bedrijven 

- RIVM  

 

Het succes van dit project wordt deels bepaalt door goede en tijdige communicatie en 

afstemming. Dit vraagt om aan de voorkant na te denken over de boodschap, maar 

bijvoorbeeld ook over de communicatie hoe wordt omgegaan met de ontvangen informatie. In 

deze stap wordt een kort en bondig communicatieplan opgesteld waarin minimaal het volgende 

wordt uitgewerkt:  

 

 

1.  Doelgroepen 

 Hoe beter de doelgroep in kaart is gebracht, hoe gerichter het communicatieplan 

 verder kan worden uitgewerkt. Benoem daarom de verschillende (sub)doelgroepen en 

maak een nadere beschrijving. Het gaat hier niet alleen om de bedrijven en 

belangenorganisaties, maar ook om de provinciale besturen en burgers.  

 

2.  Communicatiedoel 

 In het communicatiedoel staat wat er bij een bepaalde doelgroep dient te worden 

bereikt. Dat kunnen verschillende doelen zijn. Betrokkenen informeren, onrust 

wegnemen, serieus nemen, draagvlak creëren, etc. 

 

3. Boodschap 

 Bij de kernboodschap gaat het om de essentie van de communicatie-inhoud te 

 formuleren. In een aantal steekwoorden staat welke informatie de doelgroep moet 

krijgen om de communicatiedoelstelling te bereiken. Er wordt bijvoorbeeld een uniforme 

presentatie opgesteld voor de regio.  

 

4. Communicatie-strategie  

 In de communicatiestrategie staat in grote lijnen langs welke weg het communicatiedoel 

 bereikt gaat worden. De strategie vormt de verantwoording van het communicatieplan. 

 Er moeten op verschillende fronten keuzes worden gemaakt: 

 - Benaderen we de doelgroepen proactief, actief of passief? 

 - Welke mate van openheid is gewenst c.q. mogelijk? 

 - Hoe is de toon (zakelijk of persoonlijk, informeel of formeel)? 

 - Wat is de aard van de in te zetten middelen (mondeling, schriftelijk of een 

  combinatie)? 

 

Daar waar nodig worden de provinciale communicatie afdelingen betrokken.  

 

 

Resultaat 

Er is een kort en bondig communicatieplan waarin de boodschap, communicatie en presentatie 

klaar is.  
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3.3. Stap 3: informeren van bedrijven  

 

In deze stap worden de bedrijven geïnformeerd. Alle bedrijven ontvangen via een brief een 

aankondiging van dit project en ontvangen daarbij ook een uitnodiging voor een van de 

regionale informatiebijeenkomsten. De boodschap van de brief en de opzet en vorm van deze 

Informatiebijeenkomsten wordt uitgedacht in stap 2 van deze projectaanpak.   

 

Er wordt aan de voorkant tijd geïnvesteerd om de bedrijven goed te informeren over het 

waarom, het wat en het hoe. Dit om al een deel van de vragen en onduidelijkheden weg te 

nemen. De verwachting is dat het organiseren van regionale informatiebijeenkomsten over het 

waarom en wat niet voldoende is. Met name over het ‘hoe’ worden veel vragen verwacht. 

Daarom worden ook regionale bijeenkomsten georganiseerd nadat de beschrijven zijn 

aangeschreven die gaan over het ‘hoe’ (hoe moet tabel worden ingevuld, welke informatie is 

nodig etc.). 

 

Bij de start van het project (stap 1) wordt in gezamenlijkheid bepaalt welke partijen nog meer 

betrokken worden en welke rol zij vervullen bij de informatierondes, hierbij valt te denken aan 

het RIVM, RWS, GGD en gemeenten.  

 

Resultaat 

Alle bedrijven zijn geïnformeerd over dit project en worden uitgenodigd voor de regionale 

bijeenkomsten.  

3.4. Stap 4: aanschrijven bedrijven 

Door de drie diensten is bij het opstellen van voorliggend plan van aanpak een eerste 

inventarisatie uitgevoerd naar alle provinciale inrichtingen. In stap 1 is deze informatie 

geverifieerd en daar waar nodig aangescherpt/aangevuld. Om onnodige administratieve lasten 

te voorkomen worden de bedrijven die recent al getoetst zijn aan ZZS uitgefilterd.  

 

Alle provinciale bedrijven worden tegelijkertijd geïnformeerd en aangeschreven op grond van 

het Activiteitenbesluit om actuele gegevens aan te leveren om te rapporteren over de mate 

waarin emissies van ZZS naar lucht en water plaatsvinden. Deze uitvraag is in opzet en aanpak 

uniform, maar wordt door de drie individuele diensten verstuurd. Waarbij de ODG ook de 

brieven aan de BRZO-bedrijven in de andere provincies verstuurd. De bedrijven worden 

gevraagd de gegevens aan de drie diensten aan te leveren. De drie diensten verzorgen de 

doorverzending van de stukken naar de waterschappen.  

 

Omwille van de effectiviteit en efficiency is de keuze gemaakt om alle bedrijven tegelijkertijd 

aan te schrijven en daar geen fasering in aan te brengen. Dit vraagt wel een duidelijke 

communicatie hierover in stap 3 en in de brief bij het aanschrijven waarom deze keuze is 

gemaakt en welke effecten dit heeft voor het bedrijf. In de stappen 5 t/m 7 wordt zoveel als 

mogelijk de prioritering aangehouden die aan de voorkant van dit project is meegegeven, 

echter moet praktijk uitwijzen of dit ook werkbaar is.  

 

Resultaat  

Alle bedrijven zijn aangeschreven en hebben de daarbij behorende documenten ontvangen.  
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3.5. Stap 5: screenen van binnengekomen informatie 

In deze stap wordt inzichtelijk gemaakt of alle bedrijven tijdig hebben gereageerd. Er wordt 

een eerste globale check gedaan of de rapportages volledig en juist zijn na raadpleging van de 

vergunning. Er is een prioritering8 meegegeven bij de start van dit project. De gedachte is om 

deze prioritering te hanteren bij het screenen van de informatie en de stappen die hierna 

volgen. De praktijk zal waarschijnlijk anders zijn.   

 

Indien volledig 

Indien de informatie volledig is aangeleverd, wordt de informatie onder aansturing van de 

vergunningverlener gecheckt (en eventueel RIVM).  

 

Indien niet volledig of geen informatie wordt aangeleverd 

Als de informatie niet volledig of geen informatie is aangeleverd wordt een twee brief 

verstuurd naar het bedrijf met het verzoek alsnog de informatie (volledig) aan te leveren. 

Hierin wordt ook melding gemaakt van de handhavingsclausule indien geen of een niet 

volledige rapportage wordt ingediend. Alvorens een brief wordt verstuurd wordt afgestemd 

met toezicht binnen de omgevingsdienst.  

 

Resultaten 

Inzage of alle bedrijven tijdig hebben gereageerd en daar waar dit niet het geval was is een 

vervolgactie opgezet. De prioriteitenstelling zoals aan de voorkant geformuleerd door het 

bestuur is leidend, tenzij de praktijk anders is. Hierover wordt tijdig afstemming gezocht met 

het bestuur.  

3.6. Stap 6: tussentijdse evaluatie  

 

Bij het schrijven van dit plan van aanpak is nog niet bekend in welke mate de bedrijven de 

vereisten informatie tijdig en volledig aan gaan leveren. De volledigheid en tijdigheid bepalen 

in belangrijke mate de planning voor het vervolg, maar ook de inzet van mensen en middelen. 

Daarom wordt voorgesteld om eind september 2019 een bijeenkomst te plannen met de 

bevoegde gezagen om de tussenstand met elkaar te bespreken. Op dat moment heeft de 

projectorganisatie meer inzage in de binnengekomen informatie. Dit geeft ook een eerste 

beeld of de prioritering die is bedacht in praktijk ook als eerste prioriteit uitgevoerd kan 

worden.   

3.7. Stap 7: inhoudelijke toets 

In deze stap wordt de inhoudelijke toets uitgevoerd. Deze inhoudelijke toets zal eerst voor die 

bedrijven worden uitgevoerd overeenkomstig de prioriteitenstelling die door de drie 

individuele provincies is gekozen (zie hoofdstuk 3 van dit plan van aanpak).  

 

De inhoudelijke toets bestaat o.a. uit:  

1.  de informatie over de emissies/immissie naar lucht is inhoudelijk getoetst; 

2.  de (externe) waterkwaliteitsbeheerders zijn verzocht de informatie over de indirecte 

lozingen/immissies inhoudelijk te toetsen;  

3.   afstemming met vergunningverlening over hun kennis van het bedrijf; 

4.  checken van de zelf geclassificeerde stoffen aan de hand van de daartoe (inter)nationaal 

geldende regels door RIVM. 

                                              
8 Provincie Groningen BRZO-RIE4, Provincie Fryslân Afvalbedrijven en de provincie Drenthe EMMTEC.  
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5. daar waar het gaat om BRZO bedrijven worden de ZZS-gegevens vergelijken met de ZZS-

gegevens zoals opgenomen in de BRZO-kennisgeving en e-MJV van het betreffende 

bedrijf.9  

6. daar waar het gaat om de bedrijven die vallen onder het Project Bezien van RWS wordt 

afstemming gezocht met RWS.  

 

Deze toets kan er nogmaals toe leiden dat geconcludeerd wordt dat de aangeleverde 

informatie (toch) niet volledig is.  

 

Resultaten 

De inhoudelijke toets is uitgevoerd voor alle provinciale bedrijven. Daar waar nodig wordt op 

basis van de inhoudelijke toets aanvullende informatie opgevraagd bij het bedrijf om de toets 

volledig af te kunnen ronden.  

 

Uitgangspunt is dat e bedrijven die als eerst worden getoetst die bedrijven zijn die vallen 

onder de prioriteitenstelling die eerder is gekozen. Als blijkt dat dit in praktijk niet werkt dan 

wordt hierover tijdig contact gelegd met de individuele besturen. Daarna wordt met de 

projectgroep gekeken welk cluster/branche bedrijven een logische volgende stap is om 

inhoudelijk te toetsen. Dit is mede afhankelijk van de leerervaringen tussen de drie noordelijke 

provincies en de binnengekomen informatie.  

3.8. Stap 8: toets aan de vergunning en vervolgacties in beeld  

In deze stap worden de resultaten van de inhoudelijke toets (stap 7) vergeleken met de 

verleende vergunningen en de aanvragen behorende bij de vergunningen. Bij bedrijven die een 

lopende revisie- vergunningaanvraag of aanvraag in voorbereiding hebben, is de ZZS-informatie 

vergeleken met deze (concept-) aanvraag/vergunning. Op basis van de vergelijking worden de 

vervolgacties inzichtelijk gemaakt: of actualisatie van de vergunning dan wel het stellen van 

maatwerkvoorschriften noodzakelijk is en met welke prioriteit hieraan uitvoering moet worden 

gegeven. 

 

Resultaten 

Per inrichting zijn de resultaten van de inhoudelijke toets vergeleken met verleende of 

concept vergunningen en de (concept) aanvragen behorende bij de vergunningen.  

 

Per inrichting zijn de vervolgacties en prioritering inzichtelijk gemaakt. De uren die nodig zijn 

voor het realiseren van de vervolgacties maken geen onderdeel uit van dit project. Hiervoor 

worden separate afspraken gemaakte met de bevoegde gezagen in termen van uren en 

middelen. Bij voorkeur verloopt dit via de uitvoeringsprogramma’s, maar daar waar nodig 

d.m.v. maatwerkafspraken.  

  

                                              
9 Niet alle ZZS zijn Brzo-stoffen, en niet alle ZZS-emissies moeten in het e-MJV gerapporteerd  
  (omdat ofwel onder de drempel ofwel stof niet genoemd) 
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< PM, volgt na 6-3>  
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4. Beheersaspecten  
4.1. Projectorganisatie 

 

De projectorganisatie is schematisch weergegeven in figuur 1. 

 

 

Ter toelichting het volgende:  

 

1.  Er is zoveel als mogelijk aangesloten bij de bestaande governance – en overlegstructuren.  

 

2. De betrokken gedeputeerden van Drenthe, Fryslân en Groningen fungeren als bestuurlijk 

opdrachtgever. Als lid van de BAC VTH hebben zij zich gecommitteerd aan de landelijke 

opgaven.  

 

3.  De ambtelijk opdrachtgevers fungeren namens de drie gedeputeerden als gedelegeerd 

opdrachtgever voor dit project. Deze ambtelijke opdrachtgevers beslissen ambtelijk over 

mijlpalen gedurende het project en presenteren de (tussen)resultaten van het project aan de 

drie gedeputeerden voor bestuurlijke besluitvorming.  

 

4. De drie directeuren van de diensten (FUMO, ODG en RUDD) fungeren als formeel 

opdrachtnemer. De ODG is ook formeel opdrachtnemer daar waar het gaat om de 

provinciale BRZO inrichtingen in de provincie Fryslân en Drenthe.  

 

5. De drie betrokken afdelingshoofden van de diensten (FUMO, ODG en RUDD) fungeren als 

gedelegeerde ambtelijke opdrachtnemers. 
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6. Iedere omgevingsdienst stelt een projecttrekker aan. De projecttrekker is 

eindverantwoordelijke binnen de omgevingsdienst voor het realiseren van de ZZS-uitvraag 

volgens de gemaakte afspraken in dit Plan van Aanpak (qua scope, eisen en 

aandachtspunten). De drie projecttrekkers van de omgevingsdiensten komen periodiek bij 

elkaar om af te stemmen over de voortgang van het project en de punten waar zij in eigen 

huis tegenaan lopen. Dit overleg staat onder leiding van een onafhankelijke projectleider.  

 

7. Een nog aan te stellen projectleider (zie bijlage 1 beschrijving profiel projectleider) levert 

ondersteuning aan de projectorganisatie. Het accent van de ondersteuning ligt bij de 

aansturing van het project en besluitvorming en minder bij de uitvoering van het project 

waar inhoudelijke expertise van betrokken deskundigen primair van belang is.  

 

8. Iedere omgevingsdienst formeert een werkgroep ZZS. In deze werkgroep zijn verschillende 

medewerkers betrokken, waaronder vergunningverlening, toezicht en specialisme (lucht, 

afval, proces). Deze daadwerkelijke uitvoering van dit project en het maken van de in het 

onderhavige plan van aanpak opgenomen resultaten ligt bij deze werkgroep van inhoudelijk 

deskundigen. De werkgroep produceert en bespreekt de resultaten daarvan periodiek met 

elkaar. Periodiek wordt een breder overleg gepland tussen de drie werkgroepen om op 

inhoud kennis te delen over de voortgang en om leerpunten met elkaar te delen.  

 

 9. Alle diensten zijn zelf verantwoordelijk voor de afstemming met het waterschap/de 

waterschappen. Dit geldt ook voor de afstemming met RWS over de inrichtingen die vallen 

onder de pilot bezien watervoorzieningen.  

 

4.2. Planning 

De globale planning is opgenomen in figuur 2 hieronder. De stappen 1 t/m 4 zoals beschreven 

in hoofdstuk 4 zijn goed te plannen. De planning voor het uitvoeren van stap 5, het screenen 

van de binnengekomen informatie en het opnieuw uitvragen van informatie indien het niet 

volledig is, is op voorhand lastig te maken. De projectorganisatie is daarin afhankelijk van de 

tijdigheid en de volledigheid van de aangeleverde informatie. Voor die informatie die wel tijdig 

binnen en volledig is kunnen de stappen 7 en 8 worden uitgevoerd. Of de stappen 7 en 8 als 

eerst worden uitgevoerd voor de bedrijven die onder de prioritering (BRZO-RIE4, Afval en 

EMMTEC) vallen is nu nog niet duidelijk.  

 

Een gedetailleerde planning wordt opgesteld bij stap 6, de tussentijdse evaluatie. Op dat 

moment is meer informatie voorhanden om het proces in tijd verder uit te lijnen.  

  

  

Jaar 2019 2020 

april mei juni juli  aug sept okt nov dec jan - dec 

Stap 1 voorbereiden                     

Stap 2 communicatieplan                     

Stap 3 informeren van bedrijven                     

Stap 4 aanschrijven bedrijven                     

Stap 5 screenen                      

Stap 6 tussentijdse evaluatie                     

Stap 7 inhoudelijke toets                     

Stap 8 

toets aan vergunning en 

vervolgacties                      
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Het beeld van de drie omgevingsdiensten is wel dat het realiseren van de planning een 

ambitieuze opgaven is, die van verschillende factoren afhankelijk is. Deze factoren zijn de 

tijdigheid van het aanleveren van de informatie, de volledigheid van het aanleveren van deze 

informatie en de aanwezigheid van de benodigde capaciteit.  

4.3. Inzet mensen en middelen 

 

De activiteiten zoals uiteengezet in dit Plan van Aanpak maken (nog) geen onderdeel uit van 

het reguliere werk en moeten aanvullend gefinancierd worden. In onderstaande tabel is een 

samenvatting van de benodigde middelen (en inzet) opgenomen voor de periode 2019 en 2020:  

 

Activiteiten 2019 2020 

Projectbegeleiding   €                 112.000  €               92.000 

Cursussen  €                          -    €                      -   

Communicatie  €                   35.650  €               13.650 

Uitvoering  €                 256.620  €             598.780 

Overige  €                   20.214  €               35.222 

Totaal  €                424.484  €           739.652 

 

De gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting zijn: 

• Uurtarief: 91 euro 

• Out of pocketkosten zijn excl. 21% BTW 

• De kosten voor het trainen van medewerkers in relatie tot dit project zijn voor rekening 

van de individuele omgevingsdiensten en maken geen onderdeel uit van deze 

projectbegroting. 

• Bij de uitvoering is uitgegaan van het totaal aantal provinciale inrichtingen. Deze 

aantallen kunnen gaan verschuiven, hierop heeft de projectorganisatie geen invloed. 

Daar waar het om grote aantallen gaat wordt tijdig in overleg getreden met het bevoegd 

gezag over welke (financiële) effecten dit mogelijk heeft. 

• In het overzicht is geen rekening gehouden met de inzet en middelen van de 

waterschappen. Aangenomen is dat deze kosten voor rekening zijn voor het Waterschap, 

voor de afstemming zijn wel uren opgenomen.  

 

Er is een onderverdeling gemaakt naar de benodigde middelen voor 2019 en 2020. Echter zijn 

de middelen voor 2020 al eerder nodig zodat de omgevingsdiensten verplichtingen kunnen aan 

gaan. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het inhuren van medewerkers. De bevoegde 

gezagen worden tussentijds tijdelijk geïnformeerd over de werkelijke inzet van mensen en 

middelen.  

 

In een separate bijlage bij dit Plan van Aanpak is de volledige financiële onderbouwing 

opgenomen.  
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4.4. Risico’s en beheersmaatregelen  

 Risico  Kans Effect Maatregelen 

1. Onvoldoende beschikbare 

capaciteit 

Reëel  a. Onvoldoende  

    personele  

    capaciteit leidt   

    tot vertraging  

    van het project 

a. inhuren 

b. vrijspelen  

    medewerkers10  

  

 

2. Uitloop in de planning 50% a. doelen worden  

    niet/deels      

    gerealiseerd.  

a. projectleider rapporteert  

    periodiek over stand van  

    zaken op ambtelijk en  

    bestuurlijk niveau 

b. AAC en BAC VTH worden  

    tijdig geïnformeerd 

c.  tussentijdse evaluatie in  

     september.  

3. Bedrijven geven niet tijdig 

gehoor aan de eerste 

aanschrijving 

Reëel  a. de toets kan   

    niet worden  

    uitgevoerd.  

b. om gegevens af   

    te dwingen   

    moeten   

    handhavings-     

    zaken worden  

    gestart.  

c. de planning  

    wordt niet tijdig   

    gerealiseerd 

d. meer inzet  

    nodig 

a.  communicatieplan  

b.  regionale informatie- 

     bijeenkomsten   

     organiseren voor  

     verzending brief.  

c.  nagaan welke bestuurs- 

     rechtelijke middelen  

     effectief zijn om de  

     bedrijven te dwingen als  

     geen medewerking volgt.  

4. Onvolledige dossiers Reëel a.  tijdsverlies 

b.  geen goede 

     toets uitvoeren 

c.  meer inzet 

nodig  

a.  bij twijfel gelijk het   

     bedrijf aanschrijven 

5. Niet eenduidige data-

inzameling  

50% a. onvoldoende  

    onderlinge  

    afstemming en  

    uitwisseling  

a. uitvraag zoveel als  

    mogelijk aan laten sluiten  

    bij landelijke opzet ZZS- 

    uitvraag. 

6. Verzoek MTR door bevoegd 

gezag aan RIVM duurt te 

lang  

Reëel a. proces loopt  

    vertraging op 

a. afspraken maken met 

RIVM  

    aan de voorkant van dit  

    project.  

7. Landelijke discussie over 

ZZS-aanpak gemeentelijke 

bedrijven 

75% a. vertraging in de  

    provinciale   

    ambitie.  

a. de ambtelijk  

    opdrachtgevers van de  

    provincies volgen en zijn  

                                              
10 Die ook worden ingezet voor werk gemeenten en vaak al vol zitten met complexe dossiers voor de  
    provincie 
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    betrokken bij de   

    landelijke overleggen en  

    grijpen zo nodig tijdig in.  

8.  Provincies stellen eigen 

belang boven gezamenlijk 

belang Noord-Nederland  

25% a. gezamenlijk 

doel  

    wordt  

    onvoldoende/  

    niet 

gerealiseerd 

a. tussentijds evalueren  

b. onafhankelijke  

    projectleider 

 

9. Waterschap(pen)  stellen 

geen of niet tijdig 

capaciteit beschikbaar 

voor het onderdeel  

indirecte lozingen of willen 

de kosten niet voor eigen 

rekening nemen 

Reëel a.  tijdsverlies 

b.  geen   

     goede/volledige 

     toets uitvoeren 

c.  extra kosten   

     voor bevoegd   

     gezag 

 

a. op bestuurlijk en  

    ambtelijk niveau  

    afspraken over maken 

b. tijdig PvA afstemmen met  

    Waterschappen 
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Bijlage 1: Profielschets projectleider  
 
1. Achtergrond en aanleiding  

De regering streeft ernaar om de Zeer Zorgwekkende Stoffen (hierna ZZS) uit de leefomgeving 

te weren of ten minste beneden een verwaarloosbaar risiconiveau te brengen. De bezorgdheid 

rond emissies naar de lucht en water is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen 

door het toenemend aantal incidenten (o.a. de casus Chemours/DuPont). Hierdoor is het 

onderwerp prominenter op de agenda’s gekomen, waaronder ook in de Bestuurlijke 

Adviescommissie (BAC) VTH en de Ambtelijke Adviescommissie (AAC) VTH.  

In april 2018 heeft dit geleid tot een bestuurlijke standpuntbepaling en aandachtspunten voor 

een landelijke aanpak ZZS. De landelijke aanpak ZZS is vervolgens besproken d.d. 25 april 2018 

in het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB). In dit overleg is gezamenlijk het belang van een 

landelijke programmatische aanpak onderkend en zijn in dit kader op bestuurlijk niveau de 

voornaamste acties rond de uitvraag naar ZZS benoemd. Het betreft de volgende toezeggingen:  

1.  De provincie zeggen toe aan te sluiten bij de uitvraag van Rijkswaterstaat met de ZZS-

uitvraag van emissies naar de lucht en water voor bedrijven waarvoor zij Wabo bevoegd 

gezag zijn.  

2.  De provincies en het ministerie van Infrastructuur en Water zeggen elkaar toe dat de 

Omgevingsdiensten en Rijkswaterstaat de ZZS-uitvraag in gezamenlijkheid uitvoeren.  

3. De provincies zeggen toe de ZZS-uitvraag voor alle naar de lucht en water te hebben 

voltooid op 1 januari 2021.  

 

2. Eén Plan van Aanpak ZZS Noord-Nederland  

In Noord-Nederland is de wens uitgesproken om samen met alle betrokken partijen op te 

trekken om de ZZS-uitvraag naar lucht en water voor 1 januari 2021 te hebben voltooid. Het 

betreft een samenwerking tussen de provincies (Groningen, Fryslân en Drenthe), de 

omgevingsdiensten/regionale uitvoeringsdienst (Omgevingsdienst Groningen ODG), Fryske 

Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 

(RUDD)), de waterschappen (Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân, Waterschap 

Hunze en Aa's, Waterschap Drents Overijsselse Delta en het Waterschap Vechtstromen) en 

Rijkwaterstaat Noord-Nederland.  

De provincie Zuid-Holland (lees: de DCMR) heeft een aanpak ontwikkeld die omarmd is door de 

staatsecretaris Milieu. Deze aanpak wordt door de staatsecretaris en de mede provincies gezien 

als voorbeeld voor een landelijke programmatische aanpak. De reeds opgedane kennis en 

ervaring door de DCMR is landelijk ter beschikking gesteld en uitgewerkt in verschillende 

documenten. De provincies in Noord-Nederland sluiten zoveel als mogelijk aan bij deze 

landelijke aanpak.  

Na het maken van de landelijke afspraken zijn de provincies en omgevingsdiensten en de 

diensten onderling in gesprek gegaan hoe te komen tot een efficiënte robuuste gezamenlijke 

aanpak voor Noord-Nederland. Omdat zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de 

landelijke methodieken is een plan van aanpak opgesteld dat vooral een procesplan is en in 

mindere mate in gaat op de inhoud (methodieken etc.). Voor het uitvoeren van het Plan van 

Aanpak ZZS Noord-Nederland tot 1 januari 2021 zoeken wij in Noord-Nederland een 

projectleider.  

 

3. Taken en verantwoordelijkheden 

Het realiseren van de activiteiten in het plan van aanpak ZZS Noord-Nederland. Het volgende is 

daarbij van belang: 
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- De projectleider leidt de projectorganisatie en bewaakt de inzet, voortgang en 
resultaten. De directe aansturing ligt in de lijn van iedere omgevingsdienst.   

- Iedere omgevingsdienst stelt een projecttrekker aan. De projecttrekker is 

eindverantwoordelijke binnen de omgevingsdienst voor het realiseren van de ZZS-
uitvraag volgens de gemaakte afspraken in het Plan van Aanpak (qua scope, eisen en 

aandachtspunten). De drie projecttrekkers van de omgevingsdiensten komen periodiek 

bij elkaar om af te stemmen over de voortgang van het project en de punten waar zij in 
eigen huis tegenaan lopen. De projectleider zit dit overleg voor en zorgt voor 

verslaglegging. 

- De inhoudelijke expertise wordt geleverd door de van betrokken deskundigen van de 
diensten.  

- De projectleider onderhoudt op operationeel niveau de contacten met alle betrokkenen.  
- De projectleider bewaakt de individuele belangen in relatie met de gezamenlijke 

belangen en prioriteiten van de verschillende opdrachtgevers.  

- De projectleider zorgt dat inhoudelijke afstemming plaatsvindt met andere relevante 
projecten.  

- De projectleider draagt zorg voor dat er afstemming plaatsvindt met andere relevante 

betrokken partijen (waterschappen, Rijkswaterstaat etc.).  
- De projectleider bewaakt dat de afstemming tussen de drie diensten plaatsvindt, het is 

een gezamenlijk project.  

- De projectleider zorgt voor het integreren van informatie, duiden van gegevens en 
leggen van verbanden. 

- De projectleider zorgt voor effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen 

en middelen en informatievoorziening, toegekende budgetten en nauwgezette 
(kwaliteits- en voortgangs) bewaking.  

- De projectleider zorgt voor adequate (interne) communicatie. En sluit daarbij zoveel 
als mogelijk aan bij het nog op te stellen communicatieplan.  

- De projectleider levert daar waar nodig inhoudelijke, procesmatige en procedurele 

ondersteuning van besluitvorming in de verschillende fasen van het project. 
- De projectleider levert  management- en sturingsinformatie (aan opdrachtgever en 

andere betrokkenen) over projectvoortgang en –resultaten in de vorm van het leveren 

van geaggregeerde overzichten, informatie en advies.  

4. Kandidaatomschrijving 

 
- Afgeronde HBO/WO opleiding. Werkzaam op WO niveau; 
- Ervaring als projectleider in de interbestuurlijke context van de lagere overheden; 

- Enige kennis van het onderwerp ZZS en vooral de regelgeving daaromheen (maar niet 
uitputtend) 

- Uitstekende communicatievaardigheden en netwerkcapaciteiten op ieder niveau, van 
werkvloer tot bestuurders 

- Ruime ervaring met het ondersteunen in complexe besluitvormingstrajecten, 

sparringpartner van directeur en management; 

- Vaardigheid in het realiseren van projecten; 

- Vaardigheid in het aansturen van een projectteam;  

- Vaardigheid in het signaleren; en  

- Vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van project(resultaten). 
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5. Competenties projectleider 

- Verbindend; 

- Resultaatgericht; 

- Organisatie- en bestuurlijke sensitiviteit; 

- Projectmatig werken; 

- Overtuigingskracht en het overbruggen van belangentegenstellingen;  

- Besluitvaardig;  

- Sterke communicatieve vaardigheden; 

- Het vermogen om verschillende onderwerpen, in verschillend tempo te kunnen managen;  

- Stressbestendig; 

- Innovatief. 
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