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BestuuHijke reactie conceptrapport "Handhaving
Europese regels voor afvaltransport"

Bijlage(n)
Reactie Strategische
Milieukamer (SMK)

Geachte mevrouw Stuiveling en mevrouw Van Schoten,
Met veel belangstelling heb ik kennis genomen van het concept onderzoeksrapport
"Handhaving Europese regels voor afvaltransport" van de Algemene Rekenkamer.
Ik dank u voor de toezending van dit conceptrapport en voor de mogelijkheid die u
mij biedt om te reageren. Graag maak ik van deze mogelijkheid gebruik.
De uitvoering en handhaving van de EVOA is op afvalgebied één van de
prioriteiten van mijn ministerie. De algemene conclusie van het Algemene
Rekenkamer onderzoek dat de rijksoverheid nadrukkelijk en gestructureerd
aandacht besteedt aan de EVOA en invulling geeft aan de verplichtingen die
daaruit voortvloeien stemt mij tevreden. U concludeert dat er sprake is van een
heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen betrokken
organisaties, met een duidelijke regierol van de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT). Er wordt goed samengewerkt tussen de verschillende partners, er
is op hoofdlijnen goed zicht op de afvalmarkt en er is een duidelijke
handhavingstrategie. Ik beschouw dit als verdienste van alle betrokkenen. Ook de
inzet van de Strategische Milieukamer draagt daartoe bij (zie bijlage).
Een aantal verbeterpunten, voortkomend uit de overige conclusies van de
Algemene Rekenkamer, is ook tijdens een intern onderzoek van de ILT in 2010
geconstateerd. Ter verbetering zijn de nodige stappen reeds in gang gezet.
Ik onderschrijf de constatering ( 3 . 1 , 3.3 en 3.4) dat het zicht op het effect van de
handhavingsactiviteiten voor verbetering vatbaar is en dat dit deels een gevolg is
van de beperkte mogelijkheden voor uitwisseling van digitale informatie tussen de
handhavingspartners. Om deze oorzaak weg te nemen, wordt het systeem
Inspectie-view opgezet, dat de mogelijkheid biedt om digitaal informatie tussen
verschillende inspectiediensten uit te wisselen. Hoewel soms beperkt door
privacyregelgeving kunnen handhavingsactiviteiten van de rijksinspecties dan ook
beter worden afgestemd en wordt een grondige analyse van diverse gegevens
mogelijk. Op deze wijze kunnen de inspanningen van alle partners in het netwerk
makkelijk en systematisch worden geregistreerd en kan er ook beter op worden
gereageerd. Daarnaast verwacht ik dat met het in 2014 landelijk invoeren van het
nieuwe handelsregister, databestanden van NedeHandse bedrijven eenvoudiger
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aan elkaar kunnen worden gekoppeld zodat ook op bedrijfsniveau beter zicht is op
het effect van de handhaving. In afstemming met de Strategische Milieukamer (zie
bijlage) zal ook bekeken worden hoe zo effectief mogelijk gebruik gemaakt kan
worden van internationale bedrijfsreferentie bestanden.
Tegelijkertijd besef ik dat ik, omdat inspecteurs en middelen nsicogericht worden
ingezet (dus met name op die afvalstromen waarvan verwacht wordt dat de
nsico's voor mens en milieu groot zijn als er niet conform de regels wordt
gehandeld), geen algemeen geldende uitspraken kan doen over de effecten van
handhaving en nalevingsgedrag, maar wel iets kan zeggen over de effectiviteit van
de handhavingsinspanningen op risicostromen. Voorts wordt in opdracht van de
Stategische Milieukamer onderzoek verricht naar de effectiviteit van
strafrechtelijke interventies.
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Tenslotte concludeert u (3.2 en 3.4) dat het zicht op het functioneren van de
gehele EVOA-keten en de mate van inzicht waarin EVOA-doelen worden
gerealiseerd voor verbetenng vatbaar is. De ondeHiggende teksten suggereren dat
u dan specifiek doelt op kennisgevingsplichtige transporten, waarvoor
AgentschapNL een beschikking afgeeft. Deze EVOA taken, die nu door
AgentschapNL worden uitgevoerd, worden vanaf 1 januan 2013 ondergebracht bij
de ILT. Het is mijn verwachting dat hierdoor de kennis die bij vergunningveHening
beschikbaar is over afvaltransporten makkelijker gedeeld wordt met de
toezichthouder waardoor het nsicogerichte toezicht verder zal verbeteren. Ook is
de ILT reeds samenwerking aangegaan met de autonteiten van de belangrijkste
landen van bestemming van afvaltransporten, waardoor ook informatie over de
uiteindelijke verwerking van afvalstromen kan worden verkregen. Daarnaast is de
douane gevraagd voor bepaalde transporten zogenoemde Controles Na Uitvoer te
vernchten. Ook deze controles die veelal met hulp van de buitenlandse douane
autonteiten worden verncht, geven een beter beeld van het einde van de keten.
Verder zullen ook de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de
strafrechtelijke handhaving (zie bijlage) leiden tot beter zicht op het functioneren
van de keten en de mate waann EVOA doelen worden gerealiseerd.

Hoogachtend,
DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTL

N MILIEU,

Joop Atsma
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