De Wiu bevat een regeling voor de beheerder
van een buisleiding voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze beheerder moet voorzorgsmaatregelen nemen voordat iemand van
start gaat met het verrichten van graafwerkzaamheden in de omgeving van de buisleiding.

Periode: maart 2018
Door: Arie den Breejen

Regelgeving Europese Unie
PbEU 2018, L 71/10 Verordening (EU)
2018/395 van de Commissie van 13 maart
2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels
voor vluchtuitvoeringen met ballonnen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008.
Inwerkingtreding: 3 april 2018

Staatscourant
Stcrt. 2018, nr. 12161 Besluit levering verkoop.
Inwerkingtreding: 3 maart 2018
Toelichting
Het document dat bij het vervoer van gevaarlijke stoffen aanwezig moet zijn, het zogenaamde vervoersdocument, moet bepaalde
gegevens bevatten. Zo moet dit document
onder meer de naam en het adres van de geadresseerde van een zending bevatten. In
afwijking daarvan kan de bevoegde autoriteit
toestaan dat het vervoersdocument, indien
geadresseerden bij het begin van het vervoer
nog niet bekend zijn, de woorden “Levering
Verkoop” kan bevatten.1
Aan deze bevoegdheid wordt met het geciteerde besluit uitvoering gegeven.

Toelichting
Met regels voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen met luchtballonnen.

Regelgeving Rijk
Staatsblad
Stb. 2018, nr. 73 Wet van 21 februari 2018,
houdende regels over de informatieuitwisseling betreffende bovengrondse en
ondergrondse infrastructuur van netten en
netwerken ter voorkoming van graafschade en
ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de
Telecommunicatiewet ter bevordering van
medegebruik van fysieke infrastructuur en van
de gecoördineerde aanleg van civiele werken
(Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en
ondergrondse netten en netwerken).
Inwerkingtreding: te bepalen bij koninklijk
besluit.

Regelgeving gemeenten
Gemeenteblad 2018, nr. 56886 Achtste wijziging Havenbeheersverordening Rotterdam
2010.
Inwerkingtreding: 20 maart 2018
Toelichting
Aan bederf onderhevige lading wordt vaak
behandeld met gas: gegaste lading. Van het
ligplaats nemen in de Rotterdamse haven
door een binnenschip met gegaste lading
moet melding worden gedaan aan de havenmeester.

Toelichting.
De Wet informatie-uitwisseling bovengrondse
en ondergrondse netten en netwerken, verder
te noemen de Wiu, vervangt de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten. De Wiu
strekt tot implementatie van richtlijn
2014/61/EU of te wel de richtlijn breedband.
Met de richtlijn breedband wordt een bijdrage
geleverd aan het doel alle Europeanen in 2020
toegang te geven tot sneller internet.
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5.4.1.1.1, onder h, ADR.

TK 2017-2018, 29517, nr. 139 Veiligheidsregio's; Brief regering; Onderzoek Brandweerstatistiek en beleving brandweerpersoneel
met Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel,
Notitie Brandweerstatistiek, Duidingsnotitie
en Notitie Brandweerstatistiek.

Officiële publicaties: Europese Unie
Besluiten en mededelingen van de Commissie
PbEU 2018, C 113/41 Mededeling van de
Commissie in het kader van de uitvoering van
Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.

TK 2017-2018, vergaderingnummer 57 Vragenuur; Vragen van het lid Wassenberg aan de
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht "Provincie Zuid-Holland:
Beweringen Chemours zijn niet waar".

PbEU 2018, C 113/3 Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van
Richtlijn 89/686/EEG betreffende persoonlijke
beschermingsmiddelen.

TK 2017-2018, 29665, nr. 278 Evaluatie Schipholbeleid; Brief regering; Handhavingsrapportage Schiphol 2017-2018.

PbEU 2018, C 92/1 Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van
Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende machines.

Toelichting
De grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico zijn niet overschreden.

Toelichting
Met normen voor het gebruik van gevaarlijke
stoffen in machines.

TK 2017-2018, 29383, nr. 68 Gezondheid en
Milieu; Brief regering; Informatie inzake de
afnemers van Chemours.

PbEU 2018, C 92/87 Mededeling van de Commissie in het kader van de uitvoering van
Richtlijn 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie
van de wetgevingen van de lidstaten inzake
apparaten en beveiligingssystemen bedoeld
voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen.

TK 2017-2018, 29383, nr. 294 Regelgeving
Ruimtelijke Ordening en Milieu; Brief regering;
Rapport van de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) over “Interbestuurlijk toezichtonderzoek provincie Zeeland inzake Van
Citters Beheer BV”.

PbEU 2018, C 92/101 Mededeling in het kader van de uitvoering van Verordening (EG) nr.
765/2008, Besluit nr. 768/2008/EG en Verordening (EG) nr. 1221/2009 (milieumanagement).

TK 2017-2018, 28089, nr. 67 Gezondheid en
Milieu; Brief regering; Invullingen diverse toezeggingen rond chemische stoffen.
TK 2017-2018, 33118, nr. 102 Omgevingsrecht; Brief regering; Stelselherziening omgevingsrecht, Nationale Omgevingsvisie en
taakverdeling bewindspersonen BZK en I en
W.

Officiële publicaties: Rijk
Kamerstukken
TK 2017-2018, 29984, nr. 761 Spoor: vervoeren beheerplan; Brief regering; Jaarverantwoording 2017 NS en ProRail met ProRail rapportage 2017 en NS Jaarrapportage
Vervoerconcessie 2017.

Toelichting
In deze brief wordt ingegaan op de taakverdeling voor de minister van Binnenlandse Zaken,
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de minister van Infrastructuur en Waterstaat
en de staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat in relatie tot het Omgevingsrecht.
De minister van Binnenlandse Zaken zal de
belangrijkste verantwoordelijkheden in relatie
tot het omgevingsrecht voor haar rekening
nemen. Deze minister zal zijn belast met de
vaststelling van de nationale omgevingsvisie,
de stelselherziening Omgevingsrecht, de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, de
Crisis- en herstelwet, het digitaal stelsel en
ruimtelijke onderwerpen. Klimaatadaptie en
de Tracéwet zullen vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van I en W. De
staatssecretaris van I en W zal zijn belast met
de Wet VTH.

jaar 2018; Brief regering; Reactie op documentaire “beerput Nederland”.
TK 2017-2018, aanhangselnummer 1442 Antwoord op vragen van het lid Gijs vanDijk
(PvdA) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over milieuovertredende
bedrijven die hiermee wegkomen.

Moties
TK 2017-2018, 28089, 69-73 Gezondheid en
Milieu; Moties.

Voorpublicaties
Consultatie Regeling Alarmeringsdienst NLAlert 2019

TK 2017-2018, 34775-X, nr. 86 Vaststelling van
de begrotingsstaten van het Ministerie van
Defensie (X) voor het jaar 2018 ; Brief regering; Reactie op verzoek commissie om de
bijlagen bij het onderzoeksrapport ‘voorvallen
tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen’
naar de Kamer te sturen.

Toelichting
De minister van Economische Zaken en Klimaat kan aanwijzingen geven aan aanbieders
van openbare telecommunicatienetwerken en
-diensten. Deze aanwijzingen kunnen betrekking hebben op het waarschuwen van de bevolking en op het verzekeren van informatieuitwisseling tussen hulp- en/of overheidsdiensten ingeval van een (dreigende) ramp of
noodsituatie.2
De voorgestelde regeling heeft betrekking op
NL-Alert. Dit is een alarmeringsdienst waarmee via een tekst op de mobiele telefoon
informatie en advies wordt gegeven aan personen in een (dreigende) noodsituatie. Het
bericht is afkomstig van de meldkamer van
een veiligheidsregio.

Kamervragen
TK 2017-2018, aanhangselnummer 1522 Antwoord van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat de
burgemeesters van de grote steden een verbod willen op knalvuurwerk en vuurpijlen.
Toelichting
Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid
vormt de jaarwisseling in gemeenten het
meest gevaarlijke feest van het jaar.

Beschikkingen
Stcrt. 2018, nr. 13899 Wijziging maximaal toegestane ligplaatsduur op enkele van de bijzondere ligplaatsvoorzieningen bij de
Kreekraksluizen en de Krammersluizen.

TK 2017-2018, 34775-XV, nr. 94 Vaststelling
van de begrotingsstaten van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
voor het jaar 2018; Verslag van een schriftelijk
overleg over het jaarplan SZW.
TK 2017-2018, 34775-XII, nr. 73 Vaststelling
van de begrotingsstaten van het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het
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Artikel 14.1 Telecommunicatiewet.

land in totaal zo'n 15.800 personen zullen
komen te overlijden aan de gevolgen van een
asbestziekte.

Toelichting
Met dit besluit wordt het aantal kegelligplaatsen voor binnenschepen in het betreffende
Zeeuwse gebied uitgebreid. Vermoedelijk is
deze uitbreiding mede ingegeven vanwege het
internationale ontgassingsverbod. De aanwezigheid van voldoende kegelligplaatsen vormt
een van de randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak van de problemen van het
ontgassen.
Kegelvoering tijdens de vaart en tijdens het
stilliggen is voorgeschreven op grond van het
ADN en het Binnenvaartpolitiereglement
(Bpr)3. Niet elke ligplaats mag door een kegelvoerend schip worden ingenomen. De door
deze schepen in te nemen ligplaatsen moeten
aan bepaalde eisen voldoen. Deze hebben
onder meer betrekking op de aan te houden
afstanden ten opzichte van andere schepen4
of woonbebouwing5. Deze verplichting is ook
van toepassing op schepen met lege, ongereinigde of te wel niet ontgaste, tanks.6
De schepen met de stoffen waarop het ontgassingsverbod van toepassing is, voeren over
het algemeen één kegel.7

Stcrt. 2018, nr. 14448 Nieuwe normen NEN.

Officiële publicaties: Provincies
Provinciaal blad 2018, nr. 2007 Bekendmaking: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van
provincie Utrecht bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage
heeft gelegd. De ontwerpbeschikking betreft
het voornemen van Dishman Netherlands B.V.
tot het wijzigen van de maximale hoeveelheid
opgeslagen heptaan in minder dan 100 ton,
binnen haar inrichting gelegen aan Nieuweweg 2A te Veenendaal.

Overige

Toelichting
De uitvoering en handhaving van de regels
voor Brzo-inrichtingen in de provincie Utrecht
is namens gedeputeerde staten gemandateerd aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Dit vloeit voort uit de huidige
regels voor vergunningverlening, toezicht en
handhaving.8

Gezondheidseffecten van asbest: Huidige en
toekomstige omvang in Nederland RIVM

Officiële publicaties: gemeenten
Gemeentewet 2018, nr. 48689 Rampbestrijdingsplan voor Inrichtingen met Gevaarlijke
Stoffen (RBP IGS), Venlo.

Toelichting
De gezondheidseffecten van asbestblootstelling zijn 25 jaar na het verbod op het gebruik
van asbest nog steeds zichtbaar. In 2016 kregen ruim 1.300 mensen een asbestziekte. Het
RIVM heeft berekend dat tot 2050 in Neder-

Toelichting
Rampbestrijdingsplannen worden door het
bestuur van de Veiligheidsregio vastgesteld.
Rampbestrijdingsplannen bevatten onder
meer de organisatie en de maatregelen inge-
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Artikel 3.14 en 3.21 Bpr.
Artikel 7.07 Bpr.
5 7.1.5.4.3 ADN.
6 7.1.5.0.3 ADN.
7 7.1.5.0.1 juncto hoofdstuk 3.2, tabel A, kolom 12, ADN.
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Artikel 7.1, derde lid, juncto bijlage V, van het Besluit omgevingsrecht.
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val van een ramp. Rampbestrijdingsplannen
moeten onder meer worden vastgesteld voor
de zogenaamde hogedrempelinrichtingen in
de zin van het Besluit risico’s zware ongevallen.9

verplichting heeft betrekking op de ‘eigen
bestuurlijke beslissingen’. Het bewaken “van
gezondheidsbeslissingen in provinciale en
landelijke beslissingen gaat duidelijk uit boven
de reikwijdte van dit wetsvoorstel (..)”. 11 Dit
betekent dat de verplichting voor de gemeente niet geldt voor beslissingen van het Rijk of
de provincie met gevolgen voor de gezondheid, zoals bij activiteiten met gevaarlijke stoffen.
Op burgemeester en wethouders rust ook de
plicht inzicht te verwerven in de gezondheidssituatie van de bevolking. Deze verplichting
impliceert dat moet worden gelet op de gezondheidsgevolgen van beslissingen van bestuursorganen van de provincies of het Rijk,
zoals in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Gemeentewet 2018, nr. 47246 Beleidslijn
Gezond en Veilig Hembrugterrein Zaandam.
Toelichting
Zaandam heeft een omgevingsplan vastgesteld. Dit plan bevat een zogenaamd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. In een
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte zijn
de regels voor ruimtelijke ordening, milieu,
natuur en cultureel erfgoed, geïntegreerd.
De beleidslijn vormt een beleidsregel in de zin
van de Algemene wet bestuursrecht en geeft
invulling aan een aantal open normen van het
omgevingsplan. De normen gaan onder meer
over de vraag wanneer nieuwbouw in de vrijwaringszone-Noordzeekanaal in verband met
het vervoer van gevaarlijke stoffen is toegestaan.
Gemeentewet 2018, nr. 45759 Lokaal Gezondheidsbeleid 2017-2020, Gezond Samenleven, Oirschot.
Toelichting
De gemeenteraad heeft de wettelijke verplichting een nota gezondheidsbeleid vast te stellen.10 De nota gaat onder meer in op de vraag
hoe de gemeente heeft om te gaan met de op
haar rustende verplichting de gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen te bewaken. Op deze eis is in de voorganger van de
Wet publieke gezondheid, de Wet collectieve
preventie volksgezondheid, ingegaan. Deze
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Hoofdstuk 6 van het Besluit veiligheidsregio’s.
Artikel 13, tweede lid, Wet publieke gezondheid.
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TK 1988-1989, 20 977, nr. 6, p. 10.

