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Rubriek
Modaliteitsoverschrijdend
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zet de komende jaren steviger in op het toezicht op risicovolle bedrijven, legionella,
taxi en spoor. Deze prioriteiten worden toegevoegd aan het huidige toezichtsprogramma van grootste risico’s van de inspectie. Zo
wil de inspectie haar capaciteit specifiek inzetten daar waar het meeste risico of schade kan ontstaan voor de samenleving. Dit
staat in Meerjarenplan 2019 – 2023 van de ILT.

Mijn ILT
Volgend jaar komt er een nieuwe webportal 'Mijn ILT', om het bedrijven gemakkelijker te maken een vergunning aan te vragen. In
2017 is gestart met de inrichting
van ‘Mijn ILT’ en in 2018 is hier verder aan gebouwd. In 2019 is het webportaal operationeel.

Risicoanalyse
Het toezicht op de grootste risico’s vanuit de ILT bestaat nu uit elf programma’s: over Schiphol, afvalstoffenverwerking, bodem,
grond en oppervlaktewater, goederenvervoer, productenlabels, ozonafbrekende en klimaatschadelijke stoffen, emissies en lozingen
scheepvaart, risicovolle bedrijven, legionella, taxi en spoor. De programma’s zijn geselecteerd vanuit de ILT-brede risicoanalyse
(IBRA) 2018. De overzichtstabel van IBRA 2018 is als bijlage B opgenomen in het Meerjarenplan.

Benzeen
De ILT wil in 2019 met petrochemische bedrijven afspraken maken over hun ketenverantwoordelijkheid, zodat zij bijvoorbeeld bij
pygas eerst het benzeengehalte verminderen, voordat het als brandstofcomponent op de markt wordt gebracht. Verder wil de ILT in
2019 stimuleren dat kunststofafval dat niet meer door China wordt
geaccepteerd, een hoogwaardige verwerking binnen Europa krijgt.
Bron
Inspectie Leefomgeving en Transport
Tags
Inspectie, Handhaving
Gerelateerde berichten
ISZW legt productiewerk lijmfabrikant stil vanwege explosiegevaar (8 augustus 2019)
ILT publiceert nieuwe Checklist Beleidsregel veiligheidsadviseur (10 juli 2019)
Melden van ongewone voorvallen / Incidenten met gevolgen voor het milieu (editie 2019-02)
ILT maakt werkinstructie vervoer onbekende illegale chemicaliën (4 april 2019)
ILT onderschept illegale partij aircogassen (4 maart 2019)
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