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Waar ga ik het over hebben?

- Wat zijn aandachtsbedrijven

- Wat is de stand van zaken in Doetinchem

- Ondermijning/ milieucriminaliteit

- Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
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Wat zijn aandachtsbedrijven?

Bedrijven met een hoger risicoprofiel Bedrijven met een slechte naleving
Bedrijven met veel 
(gegronde)klachten

Bedrijven in verband met mogelijke 
ondermijning/ milieucriminaliteit



Hoeveel zijn er in de gemeente Doetinchem?
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Bedrijven met een hoger risicoprofiel Bedrijven met een slechte naleving
Bedrijven met veel 
(gegronde)klachten

Bedrijven/ zaken ivm mogelijke 
ondermijning/ milieucriminaliteit
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Maar dit blijft continu veranderen!



Bedrijven met een hoger risicoprofiel
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Wat doen we met aandachtsbedrijven?

- Meenemen in handhavingsuitvoeringsprogramma (mits bedrijf bekend als aandachtsbedrijf)

- Zo nodig handhavend optreden

- Regelmatige communicatie over voortgang met de gemeente, ook over de te nemen acties

- Waar nodig communiceren met de buurt (b.v. bij klachten)

- Waar nodig andere handhavingspartners informeren of laten adviseren

- Ook na mogelijke oplossing knelpunt een tijd lang blijven monitoren
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Ondermijning/ milieucriminaliteit
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Hoe gaan we verder?

• Integrale gebiedscontroles
• Korte doorlooptijd ondermijningsadressen
• Kortere saneringstijd drugslabs → lagere kosten 
• Onderzoeksrapportages bodem e.d. voor andere diensten
• Snellere en effectievere onderzoeken → lagere kosten 
• Kijk verder dan het strafrecht……..



Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)
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Art 57 Reach: Lange termijn giftige en milieugevaarlijke stoffen

• kankerverwekkend
• mutageen
• giftig voor de voortplanting
•persistent, bioaccumulerend en giftig (PBT)
• zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB)
• soortgelijke stoffen



Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
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Gesubsidieerd project samen met VNG, IPO, RIVM en VNO NCW



Uitvraag ZZS bij gemeentelijke bedrijven in de Achterhoek
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Doel van het project

- Een methodiek van de selectie ZZS relevante bedrijven
- Een werkwijze benadering gemeentelijke bedrijven implementeerbaar in andere regio’s
- Een eerste inzicht impact van gemeentelijke bedrijven wat betreft ZZS

* 55 vergunningplichtige en 266 meldingsplichtige bedrijven bevraagd
* 40 vergunningplichtige en 107 meldingsplichtige bedrijven hebben gereageerd 



Uitvraag ZZS bij gemeentelijke bedrijven in de Achterhoek
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Conclusies

- 59% geeft aan dat ze ZZS in hun bedrijf gebruiken
- Er is geen verschil tussen vergunningsplichtige en meldingsplichtige bedrijven
- Bijna geen enkele leverancier geeft aan dat ZZS in het product zitten
- Kennis van bedrijven over het gebruik en de emissies en lozingen van ZZS is minimaal
- Er zitten ook ZZS in de eindproducten en in het afval
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Titel presentatie 

Vragen?
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