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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen
Datum

12 maart 2019
Ons kenmerk

C2240294/4482747
Uw kenmerk

Geachte heer Smeulders en mevrouw Knoet-Michels,

Contactpersoon

Bij brief van 14 februari 2019, ingekomen op 14 februari 2019, heeft u namens
de PvdA-fractie schriftelijke vragen gesteld.

D.T.W.P. (Deon) van Schijndel
Telefoon

(073) 681 29 49

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

dvschijndel@brabant.nl

1. Komt het vaker voor dat provincie en/of gemeenten opdraaien voor het
ruimen van (gevaarlijk) afval of slopen van panden ingeval van faillissement van
bedrijven? Zo ja, hoe vaak heeft het plaats gevonden tussen 1 januari 2016 en
1 januari 2019 en hoeveel geld van de provincie is er mee gemoeid geweest?
Welk budget wordt belast met deze kosten?
Antwoord: Ja, dat is vaker voorgekomen. Wij hebben enkel zicht op die zaken
waar de provincie Noord-Brabant bij betrokken is. Wij hebben geen overzicht
van gemeentelijke zaken. Wij hebben in de periode 1 januari 2016 tot 1 januari
2019 2 keer te maken gehad met kosten voor het opruimen van afval vanwege
een faillissement van een bedrijf. De totale kosten bedroegen € 2.150.000,-.
Deze kosten komen ten laste van repressieve handhaving Natuur, Water en
Milieu. Om een volledig beeld te geven: Provincies hebben vanaf 2015 bijna
€ 25 miljoen (24 gevallen) aan opruim- en saneringskosten gemaakt of
verwacht.

Bijlage(n)

-

2. Uitgaande van de norm, dat vervuiler zelf dient te betalen en vanuit de
veronderstelling, dat dit vaker voorkomt of voor kan komen en wij vinden zou
het een gedachte kunnen zijn om een opruimfonds te creëren door bij het
verlenen van vergunningen een verwijderingsbijdrage te vragen.
Bent u bereid een dergelijk fonds te gaan creëren? Zo nee, waarom niet?
In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd of wet- en regelgeving dan wel
ervaringen in andere provincies belemmeringen zouden kunnen vormen voor het
innen van een dergelijke verwijderingsbijdrage of bij het creëren van een fonds.
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Antwoord: Nee, wij zijn niet voornemens om als provincie Noord-Brabant zelf
een fonds te creëren. Ook andere provincies kennen geen eigen regeling.
Wel maken wij ons reeds jaren hard voor een landelijke invulling van de
zogenaamde financiële zekerheidstelling. De betreffende branche wordt hierbij
verplicht deel te nemen aan een daartoe ingesteld fonds dat naar het oordeel
van het bevoegd gezag voldoende waarborg biedt dat de kosten (bijvoorbeeld
voor de afvoer/verwerking van afvalstoffen) in de toekomst zijn gedekt.
Onze insteek is om landelijk tot een wettelijke verplichting te komen voor de
financiële zekerheidstelling door majeure risicobedrijven, afvalbedrijven en
mestverwerkingsbedrijven. Momenteel kent de wet deze bepaling voor onder
andere ondergrondse opslag van vloeibare brandstoffen en opslag van
professioneel vuurwerk.
Wij hebben dit eerder geïnitieerd binnen IPO. IPO is hierop een lobby gestart
richting het Rijk voor het opnemen van deze financiële zekerheidstelling in de
Omgevingswet. Deze lobby heeft geleid tot het voornemen van de
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat om ook voor majeure
risicobedrijven zo'n financiële zekerheidstelling wettelijk vast te leggen.
In het concept-Omgevingsbesluit is dit nu als een bevoegdheid (kan-bepaling)
opgenomen. Wij pleiten nadrukkelijk voor een wettelijke verplichting (moetbepaling). In het verlengde daarvan pleiten we ervoor dat ook voor
afvalbedrijven en mestverwerkingsbedrijven/co-vergistingsinstallaties een
wettelijke verplichting tot financiële zekerheidstelling gaat gelden. In december
2018 heeft het IPO deze zienswijze schriftelijk aan de staatssecretaris
voorgelegd.
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Naast het bovenstaande heeft het toezicht en het opsporen van illegale situaties
prioriteit. Indien een activiteit illegaal is wordt immers geen financiële zekerheid
gesteld vanuit een fonds gevuld door vergunninghouders.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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