From: Reu de B.J. (Ben)
Sent:
Thursday, February 9, 2017 4:23:12 PM
To:
Joosse P. (Peter)
Cc:
Wallenburg v A.C. (Alma); Lobik A.M. (Annemieke); Scherbeijn A. (Alexandra); Reu de B.J. (Ben)
Subject: Controles medium/beperkt risicobedrijven
Peter wil jij het onderstaande bericht aan de PS-leden zenden? B.v.d.

Geachte dames en heren,
In de laatste vergadering van de commissie Ruimte heeft Groen links vragen gesteld over de controlefrequentie van een aantal bedrijven.
In PxQ is niet voor alle bedrijven waarvoor GS bevoegd gezag is voorzien in een jaarlijkse controle. Iets wat we tot op heden als provincie wel
gewend waren. Voor de zogeheten "medium" en "beperkt" risico bedrijven zou op basis van PxQ de integrale controle elke 2 jaar resp. elke 5
jaar zijn. Als GS hebben we geconstateerd dat we dat niet willen. Op basis van ervaringen uit het verleden, is er een groep bedrijven waar GS
meer toezicht wil dan standaard in PxQ is geraamd. Binnen PxQ is er de mogelijkheid om via de DVO aan de RUD een aanvullende opdracht te
geven voor meer integrale controles. In het Statenvoorstel over PxQ is beschreven dat GS van plan is om dat te doen. Hiervoor is EUR 30.000
geraamd. Door deze opdracht zal de RUD jaarlijks circa 12 extra integrale controles uitvoeren. Deze controles voert de RUD uit bij een aantal
categorieën afvalbedrijven, zoals de afvalverwerkende bedrijven, de afvalverwijderingsbedrijven, de afvalrecyclingsbedrijven en de
afvalinzamelingsbedrijven zodat deze bedrijven op een controlefrequentie blijven van 1 keer per jaar.
Voor een aantal andere bedrijven is GS juist van mening dat deze ten onrechte in de hoogste categorie vallen en willen we naar eens per twee
jaar. Dit betreft de energiebedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen zoals Groene Poort (nooit opgericht), Bio2 Axel en Baviwe.
Met vriendelijke groet,
B.J. de Reu (Ben)
Provincie Zeeland
Gedeputeerde
Email: bj.de.reu@zeeland.nl
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