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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u, conform onze toezegging in de brief van 28 mei 201g,
kenmerk 2215.512019001354, over de stand van zaken in het projeclZeer Zorgwek-
kende stoffen (zss) Noord-Nederland. Toen informeerden wij u over het plan van
aanpak dat de drie Noordelijke omgevingsdiensten hebben opgesteld. Tussen de
staatssecretaris van het Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat en provincies is
afgesproken om de uitvraag van emissies naar lucht en water van bedrijven die vallen
onder het bevoegd gezag van de provincies op 1 januari 2021 gereed te hebben.

De drie Noordelijke omgevingsdiensten voeren het project uit. De omgevingsdiensten
stemmen de werkzaamheden af met de andere omgevingsdiensten in Nederland, de
waterschappen en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Wij bespreken de voortgang en
de ervaringen met de andere provincies en met het Ministerie van lnfrastructuur en
Waterstaat.

De Europese en de landelijke overheid willen bewerkstelligen dat de ZZS geminima-
liseerd worden. De doelstelling is onder andere gericht op het verminderen van het
gebruik, de emissie en de lozingen van ZZS. Daarom worden alle voorkomende ZZS-
emissies naar lucht en water geinventariseerd. Daarvoor heeft de provincie Drenthe
alle 45 bedrijven die in Drenthe onder provinciaal bevoegd gezag staan benaderd.



2

De eerste projectervaringen zijn dat:
- 82,3 procentl van de bedrijven waarvoor wij het bevoegd gezag zijn, hebben

gereageerd op de uitvraag. Daarvan heeft 15,6% om uitstel gevraagd;
- bij27 van de 45 bedrijven is inmiddels een quickscan uitgevoerd;
- I bedrijven hebben nog niet gereageerd. Deze bedrijven worden apart benaderd;
- voor zowel de bedrijven als de overheden is het onderwerp relatief nieuw. Dit heeft

geleid en zal leiden tot nader onderzoek en het ontwikkelen van nieuwe werkme-
thodes. Daarmee was ten dele rekening gehouden in het Plan van Aanpak. Het
tijdpad van het Plan van Aanpak wordt nu als ambitieus ervaren. De Noordelijke
omgevingsdiensten verwachten op dit moment dat zij het project op 1 januari 2021
kunnen afronden, maat ze zijn daartoe wel afhankelijk van de kwaliteit van de
aangeleverde bedrijfsinformatie, de beschikbaarheid van personeel en de

duidelijkheid en het tempo van de landelijke aanpak;
- één van de onduidelijkheden is op dit moment of de afvalbedrijven de ZZS-stoffen

gaan inventariseren. 4 van de bedrijven die nog niet gereageerd hebben zijn a'fval-
bedrijf evenals 4 van de 7 die om uitstel hebben gevraagd. De branchevereni-
gingen van de afvalbedrijven hebben op 30 augustus 2019 op landelijk niveau hun

bezorgdheid geuit over de inventarisaties die worden gevraagd. De branchevereni-
gingen hebben een andere aanpak gevraagd. Zij vragen het Ministerie van lnfra-
structuur en Waterstaat om de huidige wijze waarop deze bedrijven worden be-
naderd te heroverwegen en in plaats daarvan te komen tot een beleidskader dat
landelijk gecoordineerd wordt uitgevoerd, uitmondend in te nemen maatregelen
door bedrijven. Het ministerie, de gezamenlijke provincies en de omgevings-
diensten hebben het verzoek van de afvalbranche besproken. Op dit moment is

nog niet bekend wat het antwoord van de minister zal worden.

De eerste projectervaringen zijn daarmee nieuw en divers. De Noordelijke omge-
vingsdiensten stellen daarom voor in de komende maanden meer kennis en resul-
taten te verzamelen en halverwege 2O2O een eerste beeld van de resultaten met u

te delen, waar ook wordt ingegaan wat de vervolgstappen zijn op basis van de ver-
kregen informatie. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten Drenthe

, voorzitter

Bijlage Stand van zaken en voorstel informatiebijeenkomst ZZS Noord-Nederland
wa.coll.

Stand van zaken 10 december 2019. ln tegenstelling tot de cijfers (stand 2 september 2019) in de geza-
menlijke memo van de Noordelijke omgevingsdiensten, zijn de actuele gegevens van 10 december
2019 in de Statenbrief opgenomen. Vanwege de gezamenlijkheid is memo in de bijlage niet aangepast.



 
 

 
Geachte statenleden,   
 
Op 28 mei 2019 hebben wij u per brief (22/5.5/2019001354) geïnformeerd over het Plan van Aanpak Noord-
Nederland emissies ZZS. Via dit memo willen wij u informeren over de voortgang van het project Zeer 
Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Noord-Nederland. Daarnaast willen wij u informeren over de informatiebijeenkomst 
die begin volgend jaar georganiseerd wordt voor u als Statenlid.  

 
Achtergrond en aanleiding  
Afgesproken is, tussen Staatssecretaris en provincies, dat de ZZS uitvraag  van emissies naar lucht en water voor 
alle bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van de provincies op 1 januari 2021 gereed is. Iedere provincie 
is zelf verantwoordelijk voor het proces en de procedures die nodig zijn om de ZZS-uitvraag naar lucht en water 
vóór 2021 te hebben voltooid. De drie noordelijke provincies (Groningen, Fryslân en Drenthe) hebben eerder dit 
jaar besloten deze uitvraag gezamenlijk uit te laten voeren door de drie Noordelijke uitvoeringsdiensten 
(Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD), de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) en de 
Omgevingsdienst Groningen (ODG). Voor deze omvangrijke en complexe opgave hebben de drie noordelijke 
colleges van GS toen een gezamenlijk ‘Plan van Aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen Noord-Nederland’ 
vastgesteld. Onderdeel van dit plan van aanpak was het houden van informatiebijeenkomsten per provincie. Die 
waren bedoeld om de bedrijven goed te informeren en hun medewerking te bevorderen. 
 
Uitvraag bij bedrijven 
Naar de noordelijke bedrijven (2441 provinciale inrichtingen) is op 28 mei jl. een brief en e-mail gestuurd met 
daarin het verzoek om de gevraagde informatie voor 1 september 2019 aan te leveren. In Groningen is tevens 
contact opgenomen met bedrijvenorganisaties (SBE, GSP, VNO/NCW). Middels regionale bijeenkomsten is door 
de uitvoeringsdiensten een toelichting gegeven op de gevraagde informatie. Deze presentaties zijn ook op de 
website van de drie Omgevingsdiensten geplaatst (zie hiervoor op de website van de FUMO: 
https://www.fumo.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/noordelijke-provincies-trekken-samen-op-bij-
in-kaart-brengen-schadelijke-stoffen.html).  
 
Uitvoeringsorganisaties bereiden zich voor op de uitvoering van het project 
Intern zijn er trainingen hoe om te gaan met ZZS georganiseerd dan wel gepland. Verder is er veelvuldig overleg 
geweest tussen de RUDD, ODG en de FUMO en is er een QuickScan opgesteld hoe om te gaan met de 
binnengekomen inventarisaties. Een en ander heeft er toe geleid dat er ook een werkgroep tot stand is gekomen 
met specialisten van de RUDD, ODG en de FUMO die frequent vergaderen over een uniforme wijze van 
beoordelen van de binnengekomen informatie. Vragen van met name afvalbedrijven en om 
opslag/overslagbedrijven spelen ook op nationaal niveau. Deze vragen zullen landelijk worden beantwoord door 
de gezamenlijke uitvoeringsdiensten en bevoegde gezagen. 
 
  

                                                   
1 In het Plan van Aanpak was uitgegaan van 235 bedrijven. 
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Huidige stand van zaken binnengekomen informatie per 1 september 2019  
In onderstaande tabel 1 treft u een totaaloverzicht aan per provincie. Dit overzicht is de stand van zaken per 2 
september 2019.  
 
Tabel 1: Stand van zaken ZZS op 2 september 2019  

# Omschrijving Provincie 
Fryslân 

Provincie 
Groningen 

Provincie 
Drenthe 

Totaal in 
aantallen 

1. Totaal aantal verstuurde brieven 
aan provinciale bedrijven (inclusief 
BRZO – en RIE 4) 

60  117 45 222 

1a. Waarvan totaal aantal verstuurde 
brieven aan BRZO- en RIE4 
bedrijven 

11  39 11 61 

2. Totaal aantal bedrijven gereageerd 
voor 1 september 2019 

28 78 19 125 

2a. Waarvan totaal aantal BRZO – en 
RIE4 bedrijven 

8 34 8 50 

2b.  Totaal aantal bedrijven die 
gemotiveerd om uitstel vragen 
voor het aanleveren van de 
gevraagde informatie  

9 20 0 29 

3. Totaal aantal bedrijven die geen 
reactie hebben gegeven.  

32 39 26 97 

3a. Waarvan totaal aantal BRZO- en 
RIE4 bedrijven. 

3 5 3 11 

 
In de provincie Fryslân heeft 46,7% van de bedrijven voor 1 september 2019 gereageerd, in de provincie 
Groningen 66,7% en in de provincie Drenthe 42,2%. Van deze binnengekomen reacties heeft in de provincie 
Fryslân 32% van de bedrijven om uitstel gevraagd voor het termijn van aanleveren, in de provincie Groningen is 
dit 26% en in de provincie Drenthe heeft geen bedrijf om uitstel gevraagd.  
 
Reden van uitstel zijn verschillend van aard. Voor een aantal bedrijven was de termijn niet haalbaar omdat de 
benodigde inzet niet aanwezig was vanwege de vakantieperiode en voor een aantal bedrijven geldt dat de 
metingen die nodig zijn in het kader van de uitvraag niet voor 1 september ingepland en uitgevoerd konden 
worden. Een aantal afvalbedrijven heeft ons op de hoogte gesteld dat zij een brief hebben verstuurd aan het 
ministerie en om die reden nog geen gehoor hebben gegeven aan de uitvraag.   
 
Proces na 1 september 2019 
Bedrijven die informatie tijdig hebben aangeleverd 
Direct na 1 september (en op eerder binnengekomen informatie al eerder) wordt een QuickScan toegepast 
waarbij een eerste toets van tijdigheid, volledigheid en juistheid wordt gedaan. De QuickScan is een eerste scan 
waarin per bedrijf wordt bekeken of 1) er überhaupt informatie is aangeleverd en 2) of deze informatie - op het 
eerste oog - compleet en juist is. Tegelijkertijd wordt zo nodig aanvullende informatie gevraagd. Hierna vindt de 
eindbeoordeling plaats. De beoordeling zal gefaseerd plaatsvinden. Het project moet volledig zijn afgerond op 1 



3 

 

januari 2021. Vervolgactiviteiten als aanpassen van vergunningen, worden gedurende de inventarisatiefase in 
beeld gebracht, daarvoor volgt t.z.t. een separaat voorstel. 
 
 
Ervaringen tot nu toe  
Er is gekozen om dit project in gezamenlijkheid in Noord-Nederland uit te voeren. Door de verschillende 
organisaties wordt de meerwaarde van deze samenwerking ervaren. Er is in Noord-Nederland een uniforme 
aanpak ontwikkeld en de inhoudelijke professionals weten elkaar goed te vinden en versterken elkaar in de 
uitvoering.  
 
De methodiek voor uitvragen is landelijk uitgewerkt, alleen de wijze waarop (de methodiek) de informatie 
vervolgens beoordeeld moet worden is aan de uitvoering zelf. Dit vraagt om het opstellen van een dergelijke 
methodiek, maar vraagt tegelijkertijd ook om het oefenen, aanpassen en uitvoeren daarvan.  
 
Daarbij komt dat voor het merendeel van de bedrijven het ook nog ontdekken is wat zij moeten aanleveren en 
de wijze waarop zij de informatie kunnen ontsluiten. Met als gevolg dat bedrijven meer tijd nodig hebben, 
inhoudelijke vragen hebben en om ondersteuning vragen.  
 
Het inhoudelijk beoordelen van de binnengekomen informatie staat voor 2020 centraal. In 2019 heeft de focus 
vooral gelegen op het informeren, verbinden, verkennen en ontwikkelen. De verwachting is dat de deadline wel 
gehaald kan worden, maar daarin zijn de uitvoeringsdiensten wel afhankelijk van de kwaliteit van de 
aangeleverde informatie, de beschikbaarheid van de inhoudelijke professionals en duidelijkheid en het tempo 
waarop landelijk wordt geacteerd (bijvoorbeeld op het dossier van de afvalbedrijven).  
 
Brief NVRD en VA 
In een brief van 30 augustus 2019 (kenmerk: 190057/RL/lv) is door de NVRD en de VA bezorgdheid geuit over de 
wijze waarop bedrijven worden gevraagd inventarisaties te maken wel doelmatig is en of dit daadwerkelijk leidt 
tot een betere beheersing van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in de keten. De NVRD en de VA vragen het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de huidige wijze waarop bedrijven worden benaderd door het 
bevoegd gezag (zijnde de provincies) te heroverwegen en in plaats daarvan te komen tot een beleidskader dat 
landelijk gecoördineerd wordt uitgevoerd, uitmondend in te nemen maatregelen door bedrijven.  
 
Informatiebijeenkomst 2020  
Wij willen de Staten graag blijven informeren over dit project. Wij stellen voor de Staten halverwege 2020 nader 
te informeren over dit project, de ervaringen en een eerste beeld van de resultaten. De opzet en inhoud van 
deze informatiebijeenkomst wordt in samenwerking met de betreffende uitvoeringsdienst voorbereid.  
 
 




