
29285 Wijziging van hoofdstuk 18 van de Wet
milieubeheer (Handhavingsstructuur)

D NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
MILIEU1

Vastgesteld 16 juni 2005

De memorie van antwoord gaf alleen de leden van de CDA-fractie nog
aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van
de volgende vragen.

De leden van de CDA-fractie dankten de staatssecretaris voor de beant-
woording van de door hen gestelde vragen.
Zij waren verheugd te vernemen dat de staatssecretaris initiatieven heeft
ondernomen om te bevorderen dat de Handreiking aanwijzings-
bevoegdheden ook bij de provincies als beleidsregel vastgesteld wordt.
Ook de werkafspraken die de VROM-inspectie heeft gemaakt met de
provinciale regisseurs ten behoeve van een goede afstemming van de
activiteiten die voortvloeien uit de verantwoordelijkheden van beide
overheden (mede ter voorkoming van doublures in het onderzoek bij
gemeenten en bedrijven), kunnen op instemming van de leden van deze
fractie rekenen.

Deze leden moeten constateren dat er tussen het indienen van de vragen
in eerste termijn en de memorie van antwoord veel tijd verstreken is
waardoor er bij de leden van de CDA-fractie opnieuw vragen gerezen zijn.
Naar aanleiding van hun vragen over de financiële ondersteuning van de
SEPH’s door alle, bij de handhavingssamenwerkende ministeries, deelt de
staatssecretaris mee dat er nieuwe afspraken worden gemaakt met de
andere bij de handhavingssamenwerking betrokken partijen over het
voortzetten van de financiering.

De leden van de CDA-fractie doen een dringend beroep op de verantwoor-
delijke bewindslieden om, gezien de stopzetting van de huidige financiële
ondersteuning per 1 juli aanstaande, zo spoedig mogelijk duidelijkheid te
geven omtrent de financiële bijdrage van het rijk.
Er bereiken deze leden berichten dat vanwege de onzekerheid die is
ontstaan door het ontbreken van concrete afspraken, de aanwezige
deskundigheid bij deze steunpunten «weglekt», met alle gevolgen van
dien.
De leden van de CDA-fractie gaan er vanuit, gezien het feit dat de
staatssecretaris bij verschillende gelegenheden het belang van conti-
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nuering van de ondersteuning van de handhavingsorganisaties naar
voren heeft gebracht, zijn verantwoordelijkheid in deze neemt door (citaat
van de staatssecretaris bij de plenaire behandeling in de Tweede Kamer):
«de ondersteuning maximaal te laten zijn».

In de memorie van antwoord wordt vermeld dat de provinciale rappor-
tages met betrekking tot de eindmeting van het professionaliserings-
project eind mei verwacht worden en dat halverwege juni het definitieve
landelijke beeld beschikbaar zal zijn.
Gaarne zouden deze leden deze gegevens per omgaande ontvangen
opdat zij een actueel beeld van de stand van zaken met betrekking tot dit
wetsvoorstel hebben zodat de beoordeling van deze wet op een verant-
woorde wijze kan plaatsvinden.

De voorzitter van de commissie,
Meindertsma

De griffier van de commissie,
Van Dooren
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