Toelichting
Van de uitvoer van de in deel 1 en 2 van bijlage I van verordening 649/2012 vermelde
stoffen moet een kennisgeving worden gedaan. Een aantal stoffen wordt toegevoegd
aan bijlage V van verordening 649/2012. Deze
stoffen mogen niet uit de EU worden uitgevoerd.

Periode: februari 2018
Door: Arie den Breejen
Regelgeving internationaal
Trb. 2018, nr. 23 Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en
binnenvaart met Besluit CDNI 2017-I-4 Bepalingen inzake de behandeling van gasvormige
restanten van vloeibare lading (dampen).
Inwerkingtreding: de bepalingen van Besluit
CDNI 2017-I-4 van 22 juni 2017 zullen ingevolge artikel 19, vierde lid, van het Verdrag in
werking treden op de eerste dag van de zesde
maand na nederlegging bij de depositaris van
de laatste akte van bekrachtiging, aanvaarding
of goedkeuring door de ondertekenende staten.

Regelgeving Rijk
Staatsblad
Stb. 2018, nr. 33 Besluit houdende wijziging
van het Besluit implementatie richtlijn
2012/34/EU tot instelling van één Europese
spoorwegruimte in verband met het instellen
van aanvullende heffingen, kortingen en aftrek ter dekking van de door de infrastructuurbeheerder gemaakte kosten alsmede
prijsprikkels ter bevordering van een betere
benutting van de spoorweginfrastructuur en
inpassing in de leefomgeving (vergoedingen
gebruik hoofdspoorweginfrastructuur).
Inwerkingtreding: 17 februari 2018

Regelgeving Europese Unie
PbEU 2018, L 42/52 Richtlijn (EU) 2018/217
van de Commissie van 31 januari 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het
vervoer van gevaarlijke goederen over land en
met name de aanpassing van punt I.1 van bijlage I aan de wetenschappelijke en technische
vooruitgang.
Inwerkingtreding: 7 maart 2018

Toelichting
Zoals bekend, geldt een systeem van prijsprikkels voor de toekenning van spoorcapaciteit.
Daarmee moet het vervoer over de Betuweroute (Kijfhoek-Zevenaar) worden gestimuleerd.

Toelichting
Deze richtlijn strekt ter Europeesrechtelijke
implementatie van deel I.1 van bijlage I van
het ADR. Deze implementatie vindt plaats via
een wijziging van bijlage I van Richtlijn
2008/68/EG.

Staatscourant
Stcrt. 2018, nr. 2035 Verordening van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming van 9 januari 2018, nr. ANVS-2018/137,
houdende nadere regels ter bescherming van
personen tegen de gevaren van blootstelling
aan ioniserende straling (ANVS-verordening
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming).
Inwerkingtreding: 6 februari 2018

PbEU 2018, L 32/6 Gedelegeerde verordening
(EU) 2018/172 van de Commissie van 28 november 2017 tot wijziging van de bijlagen I en
V bij Verordening (EU) nr. 649/2012 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende
de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische
stoffen.
Inwerkingtreding: 26 februari 2017

Toelichting
De ANVS-verordening bevat normen voor het
vervoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen.
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Stcrt. 2018, nr. nr. 4952 Regeling van de
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2018, nr. 20180000004839, tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften voor de bescherming van werknemers die beroepsmatig blootgesteld kunnen
worden aan ioniserende straling (Regeling
stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018).
Inwerkingtreding: 6 februari 2018

Besluiten en mededelingen van de Commissie
PbEU 2018, C 73/8 Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel
brengen voor gebruik en/of het gebruik van
stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

Toelichting
De Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018 (regeling) bevat voorschriften ter uitvoering van het Besluit
basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
(Bsb). Het Bsb strekt ter implementatie van
Richtlijn 2013/59/Euratom. Richtlijn
2013/59/Euratom bevat basisnormen voor ioniserende straling.
De regeling gaat over een veilige omgang met
ioniserende straling door werknemers. De regeling bevat onder meer voorschriften voor
een waarschuwingssignalering. Deze voorschriften zijn ook van toepassing op het vervoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve
stoffen.

PbEU 2018, C 73/9 Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel
brengen voor gebruik en/of het gebruik van
stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).
PbEU 2018, C 60/8 Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel
brengen voor gebruik en/of het gebruik van
stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

Stcrt. 2018, nr. 6065 Wijziging Beleidsregel
Binnenvaart 2013.
Inwerkingtreding: 2 februari 2018
Toelichting
De afgifte van een certificaat (1.16.11 bv.) is
geregeld in het ADN. Daarom is een specifieke
bepaling in de beleidsregel binnenvaart niet
meer nodig.

PbEU 2018, C 57/4 Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel
brengen voor gebruik en/of het gebruik van
stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

Regelgeving gemeenten
Gemeenteblad 2018, nr. 34791 Beleidsregels
vergunningverlening, toezicht en handhaving
fysieke leefomgeving 2018-2021 van burgemeester en wethouders van Nijmegen.

Officiële publicaties: Europese Unie
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PbEU 2018, C 43/4 Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel
brengen voor gebruik en/of het gebruik van
stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

In dit advies worden de problemen van de
aardgaswinning in Groningen niet expliciet genoemd.

PbEU 2018, C 43/2 Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel
brengen voor gebruik en/of het gebruik van
stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en
beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

TK 2017-2018, 30952, nr. 301 Ter kennisname
voorgelegde Verdragen; Brief regering; Wijziging van Bijlage 2 bij het Verdrag inzake de
verzameling, afgifte en inname van afval in de
Rijn- en binnenvaart (Besluit CDNI 2017-I-5).

Adviezen

Toelichting
Een nieuwe richtlijn is in voorbereiding voor
ontvangstvoorzieningen voor (zee)scheepsafval en ladingresiduen. De nieuwe richtlijn zal
Richtlijn 2000/59/EG vervangen.
De richtlijn is niet van toepassing op binnenschepen.

Officiële publicaties: Rijk
Kamerstukken
TK 2017-2018, 31936, nr. 462 Luchtvaartbeleid; Brief regering; Informatie over aansluitroutes en MER-actualisatie Lelystad Airport
met Externe veiligheid.

TK 2017-2018, 22112, nr. 2495 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering;
Fiche: Richtlijn Havenontvangstvoorzieningen.

PbEU 2017, C 54/62 Advies van het Europees
Comité van de Regio's over een Europees beleid ter verbetering van de aardbevingsbestendigheid van gebouwen en infrastructuur.
Toelichting
Uit onderzoek is gebleken dat de schade na
aardbevingen meer wordt veroorzaakt door
de staat van gebouwen en het gebrek aan
voorbereiding dan door de kracht van de beving. Daarom wordt geadviseerd op basis van
geharmoniseerde criteria tot een classificatie
van de aardbevingsgevoeligheid van gebouwen en infrastructuur te komen. De nadruk
moet onder meer liggen op industriële gebouwen.
Financiële prikkels zouden volgens het advies
moeten worden ontwikkeld om gebouwen en
infrastructuur aardbevingsbestendig te maken. Ten slotte wordt een pleidooi gehouden
voor allerlei onderzoek.

TK 2017-2018, 22112, nr. 2494 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering;
Fiche: Mededeling – Circulaire Economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving.
TK 2017-2018, 22112, nr. 2491 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie; Brief regering;
Fiche: Actieplan verbeteren naleving milieuwetgeving en milieugovernance.
TK 2017-2018, 31409, nr. 184 Zee- en binnenvaart; Brief regering; Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018-2021.
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TK 2017-2018, 21501-08, nr. 705 Milieuraad;
Brief regering; Geannoteerde agenda Milieuraad 5 maart 2018.

TK 2017-2018, 34775-X, nr. 81 Vaststelling van
de begrotingsstaten van het Ministerie van
Defensie (X) voor het jaar 2018 ; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Arissen, gedaan tijdens de Regeling van
Werkzaamheden van 1 februari 2018, over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
door de luchtmacht met Onderzoeksrapport
voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke
stoffen.

Toelichting
Het thema van de circulaire economie staat
steeds meer in de belangstelling. Dit thema
raakt aan diverse beleidsonderwerpen, zoals
die voor chemicaliën en afvalstoffen. Zo vormt
de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen in kunststoffen een sta in de weg voor hergebruik.

Toelichting
Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal incidenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
door de luchtstrijdkrachten is toegenomen.
Daarom wordt door de onderzoekscommissie
een aantal aanbevelingen gedaan.
Het lijkt mij voor de hand te liggen dat aan de
totstandkoming van dit interne rapport de val
van de minister van Defensie Hennis-Plasschaert heeft bijdragen. Deze bewindspersoon
had te vertrekken na het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het ongeval
met een onveilig mortier te Mali waarbij twee
doden vielen te betreuren. Een zelfkritische
blik kan helpen zowel bestuurlijke als maatschappelijke trauma’s te voorkomen.

TK 2017-2018, 32404 nr. 82 Programma hoogfrequent spoorvervoer; Brief van de Commissie; Brief van de Voorzitter van de vaste
Commissie voor infrastructuur en Waterstaat
over het aanwijzen van het project hoog frequent spoor als groot project.
Toelichting
Deze regeling van de Tweede Kamer is gegeven met het oog op de controlerende taak van
die Kamer. De regeling heeft betrekking op
grote projecten. Grote projecten woerden
door de Twee Kamer aangewezen. Aan grote
projecten zijn substantiële financiële gevolgen, aanmerkelijk uitvoeringsrisico’s of belangrijke gevolgen voor de samenleving
verbonden.

TK 2017-2018, 2018D05519 Publicaties ILT van
december 2017, Overzicht publicaties ILT december 2017.

Handelingen
TK 2017-2018, 28089, nrs. 57 tot en met 63
Moties over PFOA en GenX.

TK 2017-2018, 28089, nr. 66 Gezondheid en
milieu; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 januari 2018, over externe veiligheid.

Beschikkingen/overeenkomsten
Stcrt. 2018, nr. 6924 Besluit van de Minister
van Infrastructuur en Waterstaat, van 7 februari 2018, nr. IENM/BSK-2018/7746, houdende
vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en verlening van mandaat, volmacht en machtiging
aan de secretaris-generaal en de diensthoofden (Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat).
Inwerkingtreding: 1 januari 2018

TK 2017-2018, 30952, nr. 297 Ter kennisname
voorgelegde Verdragen; Brief regering; Wijziging van Bijlage A en C bij het Verdrag van
Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (zie voor een toelichting
op dit verdrag: het januari overzicht 2018).
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Overige
Stcrt. 2018, nr. 8180 Nieuwe normen NEN.

Officiële publicaties: gemeenten
Gemeenteblad 2018, nr. 24014 VTH Beleid en
Gemeenteblad 2018, nr. 24025 Integraal VTH
Jaarverslag 2017 en VTHuitvoeringsprogramma 2018 van Etten-Leur.
Toelichting
Deze stukken die mede betrekking hebben op
de gemeentelijke uitvoering en handhaving
van de regels voor externe veiligheid vloeien
voort uit verplichtingen van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht.1 Tot actieve openbaarmaking is
de gemeente niet gehouden. Dat Etten-Leur
dit wel doet valt te prijzen.

1

Artikel 7.2, 7.3 en 7.7 Besluit omgevingsrecht.
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