VNG-IPO Standpunt
Ten aanzien van de Europese voorstellen over
industriële emissies
Op 21 december 2007 heeft de Europese Commissie de Mededeling ‘Naar
een beter beleid inzake industriële emissies’ en een voorstel voor een Richtlijn inzake Industriële Emissies gepubliceerd. De Nederlandse provincies en
gemeenten vervullen een rol als bevoegde autoriteit voor het verlenen van
vergunningen voor IPPC-installaties. Gezien onze opgebouwde expertise en
ervaring op dit gebied, kunnen wij een waardevolle inbreng leveren aan de
totstandkoming van een goede, begrijpelijke en praktisch uitvoerbare richtlijn. In dit position paper geven wij onze standpunten.

Commissievoorstellen
Op 21 december 2007 heeft de Europese Commissie de Mededeling ‘Naar een beter beleid inzake industriële emissies’
en een voorstel voor een Richtlijn inzake Industriële Emissies gepubliceerd. De rode draad in het wetsvoorstel is de
verbetering en vereenvoudiging van de bestaande wetgeving betreffende industriële emissies. Het voorstel voorziet in
minimumnormen voor de bescherming van het milieu en van alle EU-burgers, maar laat de keuze van de uitvoerings-,
handhavings- en nalevingsinstrumenten over aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.
De Nederlandse gemeenten en provincies:
Europese Bron maatregelen:
In zowel stedelijke als landelijke gebieden, is de kwaliteit van lucht, water en bodem direct van invloed op het dagelijks
leven van burgers. Grote industriële installaties zijn nog steeds debet aan een groot deel van de emissies van de meest
vervuilende stoffen. De reductie van industriële emissies is met name zeer belangrijk bij de aanpak van luchtvervuiling.
Aangezien lucht- en waterbeleid een grensoverschrijdende dimensie hebben, is actie op EU-niveau noodzakelijk. Het
Commissievoorstel inzake industriële emissies is een EU bronmaatregel. In de VNG-IPO position papers over de Thematische Strategie luchtverontreiniging en de Richtlijn luchtkwaliteit hebben wij reeds om een dergelijke maatregel
verzocht.
Om de milieudoelstellingen te bereiken achten wij een daadwerkelijk Europabrede uitvoering van de richtlijn van
groot belang. Daarom ondersteunen wij van harte de uitgangspunten van de richtlijn om vervuiling te voorkomen, de
vervuiler te laten betalen en om vervuiling bij de bron aan te pakken.
Daarnaast doen we de onderstaande aanbevelingen om de richtlijn aan te scherpen:
Milieuvoordelen
Om de milieuvoordelen van de richtlijn te versterken, pleiten wij ervoor om:
1.

de emissiegrenswaarden van de grote stookinstallaties te verlagen.

2.

de voorgestelde 5-jarige implementatietermijn voor grote stookinstallaties te verkorten naar drie jaar.

Betere regelgeving
Omwille van betere regelgeving, bevelen wij sterk aan om:
3.

Kleine bedrijven met slechts een geringe milieurelevantie niet onder de reikwijdte van de richtlijn te laten vallen.

4.

een praktisch systeem op te nemen dat toekomstige (deel)herzieningen (voor bijvoorbeeld de technische
hoofdstukken en emissiegrenswaarden) van de richtlijn mogelijk maakt via een democratische politieke weg.

5

de (toekomstige) verschillen tussen de emissiegrenswaarden uit de richtlijn en de waarden uit de
BREF-documenten te minimaliseren.

Implementatie
Omwille van een betere implementatie en toepasbaarheid van de BREF-documenten verzoeken wij om:
6.

vertaling van de meest essentiële hoofdstukken van de BREF-documenten evenals in zijn algemeenheid een
verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de BREF-documenten.

7.

het Sevilla-proces (waarin de BREF-documenten worden opgesteld en herzien) een heldere status te geven in
de richtlijn en om een afvaardiging van lokale en regionale autoriteiten te incorporeren in het Sevillaproces.

Lokale autonomie
Omwille van het subsidiariteitsprincipe verzoeken wij om:
8.

criteria voor afwijking vanwege geografische ligging en plaatselijke omstandigheden noch vast te stellen in
de richtlijn zelf, noch in een comitologie-procedure.

Administratieve lasten
Om de administratieve lasten en kosten te beperken (onderdeel van betere regelgeving) bevelen wij aan om:
9.

te verwijzen naar de Aanbeveling voor Minimum Criteria voor Milieu-Inspecties (de eveneens onder herziening
zijnde AMCEI), in plaats van in het wetsvoorstel Industriële Emissies. Eventuele afwijkende omschrijvingen tussen 		
beide richtlijnen kunnen dan voorkomen worden.

10. de lidstaten een intern databestand te laten ontwikkelen waarin bevoegde autoriteiten alle relevante data 		
bijhouden, dat op ieder gewenst moment ingelezen kan worden door een aansluitend systeem van de Europese 		
Commissie. Dit maakt een periodiek rapportagesysteem overbodig.
11. extra monitoringsverplichtingen alleen verplicht te stellen voor die bepaalde gevallen waarbij er reden is voor
additionele monitoring.
Verduidelijking
Tot slot vragen wij om opheldering over de volgende onderwerpen in de richtlijn:
12. het is onduidelijk of het bij het verminderen van vervuilingen gaat om functioneel saneren of om het
terugbrengen naar de oorspronkelijke staat. Dit laatste zou onevenredige en niet noodzakelijke kosten met
zich meebrengen.
13. het is onduidelijk of vergunningen en inspectierapporten actief of passief openbaar gemaakt moeten worden.
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