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Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatsse-
cretaris van Infrastructuur en Milieu op vragen gesteld in
de eerste termijn vande behandeling van de begroting
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2013
(33400-XII).

Noot 1 (zie item 5)

Kamerlid
Frac-
tie

Schriftelijk te beantwoorden vragen

Graaf, M. de PVV Vraag:

Hoeveel boetes zijn uitgeschreven aan mensen die
zonder verlaging van de flitsmarge geen boete zouden
hebben gehad? Wilt u dit besluit terugdraaien?

Antwoord:

Ik heb de volgende cijfers gekregen van mijn collega
van Veiligheid en Justitie: in de periode van 1 januari
tot en met 31 oktober 2012 zijn er op 130-wegen 6576
boetes uitgedeeld voor overtredingen van de maxi-
mumsnelheid met 1, 2 of 3 km/h (na correctie voor
meetfout).

Het schrappen van de ondergrens voor handhaving bij
een maximumsnelheid van 130 km/h is op verzoek van
uw Kamer ingevoerd.

Dijkstra, R.J. VVD Vraag:

Kan de staatssecretaris duidelijkheid geven omtrent
de eerder gedane toezegging om het aanspreekpunt
voor het IPCC te heroverwegen?

Antwoord:

Het KNMI is voor Nederland het zogenoemde «Fo-
cal Point»: het aanspreekpunt waarlangs de commu-
nicatie tussen de Nederlandse overheid en het IPCC
verloopt. In het kader van de positionering van het
KNMI t.o.v. de markt en overheid, zal de Kamer tevens
worden geïnformeerd over de positionering van het
Focal Point.

Dijkstra, R.J. VVD Vraag:

VVD is voor duurzaam inkopen op basis van het prin-
cipe 'total cost of ownership'. Waarom bestaat het be-
leid hiervoor al wel maar wordt dit niet actief gecom-
municeerd?

Antwoord:

Communicatie over total cost of ownership vindt
plaats via de website pianoo.nl en in diverse handvat-
ten die via die website worden aangeboden aan over-
heidsinkopers. Daarnaast wordt in overleg met het be-
drijfsleven gewerkt aan een samenhangende commu-
nicatiestrategie, waarbij ook aandacht besteed wordt
aan de wijze waarop ‘total cost of ownership’ wordt
toegepast. Communicatie zal in de eerste helft van
2013 plaatsvinden.

Er zijn ook projecten waar de markt direct via de uit-
vraag wordt gestimuleerd een duurzame oplossing
aan te bieden. Bijvoorbeeld via geïntegreerde contrac-
ten, waarbij de inschrijver verantwoordelijk is voor
een combinatie van aanleg en onderhoud.

Door Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst wor-
den geregeld DBFM(O)–contracten (Design, Build, Fi-
nance, Maintain, Operate) toegepast. Daarmee wordt
bevorderd dat inkoop plaatsvindt op basis van levens-
duurkosten, het gebruik van duurzame materialen en
energiezuinigheid.

Dijkstra, R.J. VVD Vraag:

Kunt u een planning geven van SWUNG? En kunt u
daarbij specifiek in gaan op de cumulatie van geluid?

Antwoord:

De uitwerking van de Swung-2 gebeurt in nauwe
samenwerking met VNG en IPO. Het overleg is nog
gaande, waarbij er bijzondere aandacht is voor de nor-
men voor woningbouw nabij rijksinfrastructuur. In
overleg met IPO en VNG wordt ook de cumulatie be-
keken. Ik zal de Tweede Kamer naar verwachting in het
eerste kwartaal 2013 over de hoofdlijnen en voortgang
van Swung-2 informeren.
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Dijkstra, R.J. VVD Vraag:

Tijdens het algemeen overleg over Cancun heeft de
staatssecretaris toegezegd om het KNMI samen met
drie beheerders van temperatuurdata samenwerking
te laten zoeken om tot verbetering van data te komen.
Kunt u deze toezegging voor het volgende AO over de
aanstaande klimaattop nakomen?

Antwoord:

Mijn ambtsvoorganger heeft de Tweede Kamer bij
brief van 7 juli 2011 (Kamerstuk 31793, nr. 59) geïnfor-
meerd over de toen net gestarte evaluatie door een
onderzoeksgroep van de Universiteit van Berkeley, Ca-
lifornië. Dit maakte een afzonderlijk, noodzakelijker-
wijze kleinschaliger, onderzoek door het KNMI overbo-
dig. De evaluatie door het klimaatteam van Berkeley
is inmiddels gereed.  Deze zal worden opgenomen in
het nieuwe IPCC rapport dat in september 2013 zal ver-
schijnen. 

Dijkstra, R.J. VVD Vraag:

De VVD streeft naar een kleinere overheid. Daarbij
hoort ook een toets op KNMI-activiteiten (op basis van
de Wet KNMI). Een evaluatie op dit punt is wenselijk.

Antwoord:

Op dit moment vindt met betrokkenen binnen en bui-
ten het departement, waaronder met de meteo-bedrij-
ven een intensieve discussie plaats over de toekomst
van het KNMI, onder meer over de vraag welke acti-
viteiten het KNMI zou moeten uitvoeren. Ik zal uw Ka-
mer begin 2013 over de uitkomsten hiervan informe-
ren.

Dijkstra, R.J. VVD Vraag:

Infrastructuur en Milieu werkt aan een nieuwe wet
rond hygiëne en veiligheid zwembaden. Wat is de
stand van zaken van het wetgevingstraject. In hoever-
re is daar de veiligheid van de water-afzuiginstallatie
in meegenomen?

Antwoord:

De herziening van de zwemwaterregelgeving ligt op
koers. Inwerkingtreding wordt medio 2014 dan wel be-
gin 2015 verwacht. Risico’s voor vastzuigen onder wa-
ter worden in deze regelgeving meegenomen. Overi-
gens zijn hierbij meerdere departementen betrokken
waar het de fysieke en sociale veiligheid betreft.

Dijkstra, R.J. VVD Vraag:

Op pagina 180 van de begroting wordt gerept over
motie De Leegte/De Mos inzake uitvoering van de aan-
bevelingen gedaan door het Verwey-Jonker instituut
over de handhaving milieuwetgeving. Wat is de stand
van zaken?

Antwoord:

Ik heb een commissie onder leiding van de heer Ze-
venbergen gevraagd onderzoek te verrichten naar de
casus Otapan en hierbij de aanbevelingen van het Ver-
wey-Jonker Instituut te betrekken. Het rapport van de
commissie wordt op 3 december aan mij aangeboden.
Ik zal het rapport direct met een reactie van mijn kant
doorsturen naar uw Kamer, met het oog op een Alge-
meen Overleg over dit onderwerp voor het kerstreces.

Bashir, F. SP Vraag:

Er zijn veel signalen over illegale taxi's. Gewone taxi-
chauffeurs worden daar de dupe van. Weet de minis-
ter daarvan en is zij bereid daar iets aan te doen?

Antwoord:

Ja, ik ben daarvan op de hoogte. Ik heb samen met
de taxibranche en de gemeenten stevig beleid inge-
zet om de kwaliteit van het taxivervoer te verbeteren
en illegale taxi’s tegen te gaan. Zo geldt sinds een jaar
de nieuwe Taxiwet. Die geeft gemeenten bevoegd-
heden om zelf extra eisen te stellen. Verder worden
sinds medio 2011 taxichauffeurs gescreend op goed
gedrag en kan de ILT de chauffeurskaart schorsen bij
veroordeling of verdenking van ernstig strafbare fei-
ten tijdens de uitoefening van het beroep van taxi-
chauffeur. Binnenkort wordt de boordcomputer taxi
verplicht. Die bemoeilijkt in hoge mate frauduleus
handelen. Daarnaast houdt de ILT samen met de poli-
tie, belastingdienst en RDW toezicht op de taxisector
en legt zo nodig sancties op. Zo werken we aan een
gezonde taximarkt voor chauffeurs, taxiondernemers
en klanten.
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Gerven,
H.P.J. Van

SP Vraag:

Gaat de staatssecretaris een einde maken aan de in-
spectievakantie of gaat zij de inspectie sterker maken?
Hoe staat u tegenover de bezuiniging op de ILenT van-
af 2017 met € 12 mln. als we kijken naar de situatie bij
de IGZ?

Antwoord:

Met de inspectievakantie uit het vorige regeerakkoord
werd beoogd dat bedrijven niet onnodig door diver-
se inspecties worden bezocht. De ILT bereikt dit door
waar mogelijk samen te werken met andere inspecties
en door haar toezicht risicogebaseerd in te vullen. Dat
wil zeggen dat bedrijven die het goed doen minder in-
specties krijgen en bedrijven die het slechter doen in-
tensiever toezicht krijgen. Waar mogelijk worden met
de best presterende bedrijven convenanten afgeslo-
ten. Daarmee wordt de beschikbare inspectie capaci-
teit effectiever ingezet.

De inspectie vult de bezuinigingen in door het reduce-
ren van de formatie met in totaal 89 fte tussen 2012 en
2017. De inspectie streeft er naar hierbij het primaire
proces te ontzien of in ieder geval zoveel mogelijk te
ontlasten, door deze reductie vooral te realiseren bij
de stafdirecties en de overhead. Daarnaast wordt inge-
zet op beperking van de huisvestings- en overige faci-
litaire kosten. De omvang van de taakstelling kan naar
verwachting volledig worden ingevuld zonder het pri-
mair proces aan te tasten.  

Een vergelijking met de situatie bij de IGZ is in mijn
ogen niet aan de orde.

Fokke, H. PvdA Vraag:

Als er op 2 januari 2013 een ramp uitbreekt, en er al-
leen een RUD op papier bestaat, wie is er dan verant-
woordelijk?

Antwoord:

Het bevoegd gezag is altijd verantwoordelijk. RUD’s
zijn namelijk zogenaamde shared service organisaties;
zij verrichten taken op het gebied van vergunningver-
lening, toezicht en handhaving in opdracht van het
bevoegd gezag. Er is dus geen sprake van een over-
dracht van verantwoordelijkheden (of bevoegdheden)
naar een RUD. Gemeenten en provincies blijven als
bevoegd gezag dus te allen tijde verantwoordelijk.

RUD’s spelen verder geen formele rol bij het bestrij-
den van de gevolgen van rampen of calamiteiten.
Daarvoor staat de Veiligheidsregio aan de lat; deze kan
de RUD uiteraard wel inschakelen voor het geven van
informatie, het geven van adviezen of het verlenen
van technische bijstand.

Fokke, H. PvdA Vraag:

a) Kunt u een einde maken aan de praktijk van contro-
le op afspraak?

b) Bent u bereid voldoende capaciteit in te zetten voor
voldoende handhaving?

Antwoord:

a) Van controle op afspraak is sprake bij BRZO-inspec-
ties door de gezamenlijke toezichthouders van provin-
cie of gemeente, de Inspectie-SZW en de Veiligheids-
regio.

b) Ja. Bij de bezuiniging zal het primaire proces zoveel
mogelijk worden ontzien door deze reductie vooral te
realiseren bij de stafdirecties en de overhead. Daar-
naast wordt ingezet op beperking van de huisvestings-
en overige facilitaire kosten. De omvang van de taak-
stelling kan naar verwachting volledig worden inge-
vuld zonder het primair proces aan te tasten.

Vries, A.A.
de

PvdA Vraag:

Wanneer denkt minister de Structuurvisie wind op
land aan de Tweede Kamer aan te bieden?

Antwoord:

De ontwerp-structuurvisie Windenergie op Land zal
begin 2013 verschijnen. Op dit moment wacht ik nog
op het definitieve bod van de Provincies. Op deze ge-
bieden zal de ontwerp-Structuurvisie gebaseerd zijn.
Daarmee moet voldoende ruimte gevonden worden
voor het realiseren van de afgesproken 6000 MW. Het
betreft een Rijksstructuurvisie waarbij is afgesproken
– conform motie-Dikkers – dat de provinciale zoekge-
bieden de basis vormen voor de Structuurvisie; deze
gebieden zullen in de planMer worden meegenomen.
Met de Structuurvisie wordt het ruimtelijk kader vast-
gelegd waarmee Rijk en provincies aan de slag kun-
nen.
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Fokke, H. PvdA Vraag:

Wilt u één lijn trekken met betrekking tot eenduidige
regels voor milieuzonering voor personenauto's in
binnensteden en een voorbeeld aan de Duitse situatie
nemen?

Antwoord:

Vooralsnog heeft alleen de gemeente Utrecht con-
crete voornemens geuit om een milieuzone voor
personenauto's in te stellen. Als er meerdere steden
zijn met dergelijke plannen zal ik streven naar een uni-
form toegangsregime, dit via het aanwijzen in het rele-
vante besluit. Er zijn inmiddels goede ervaringen met
afspraken over de inrichting van de milieuzones voor
vrachtauto’s in twaalf gemeenten. Op dezelfde wijze
hebben we dit ook gedaan voor de milieuzones voor
vrachtwagens.

In Duitsland wordt gewerkt met een systeem met stic-
kers. In Nederland bestaat reeds een systeem met
kentekenherkenning voor de milieuzones voor vracht-
verkeer.  Een dergelijk systeem zorgt voor weinig ad-
ministratieve lasten, omdat er niet vooraf een sticker
of vergunning aangevraagd hoeft te worden. 

Fokke, H. PvdA Vraag:

Bent u bereid met bedrijven in gesprek te gaan om
toevoeging van microplastics in cosmetica te stop-
pen?

Antwoord:

Ik heb over microplastics contacten gelegd met het
bedrijfsleven, onder meer via een stakeholderbij-
eenkomst op 11 oktober jl. en door aan te sluiten bij
een initiatief van EZ om te komen tot een mogelijke
Green Deal. Verder heb ik de Stichting De Noordzee
een financiële bijdrage gegeven voor het project My-
Beach dat gericht is op bewustwording van burgers.
Stichting De Noordzee stimuleert grootwinkelbedrij-
ven over te stappen op duurzame cosmeticaproducten
zonder microplastics.

Fokke, H. PvdA Vraag:

Zijn de huidige regels voor luchtkwaliteit nog wel in
alle situaties toepasbaar? Moet de huidige regelge-
ving voor luchtkwaliteit worden aangepast voor situa-
ties zoals bij de A10?

Antwoord:

Naar aanleiding van de motie-Van Tongeren (30 175,
nr. 120) heeft het RIVM op basis van een steekproef
geconcludeerd dat voor geen van de onderzochte si-
tuaties een andere methode had moeten worden ge-
bruikt. Zoals mijn ambtsvoorganger en ik in brieven
van 30 oktober (30 175, nr. 151) en 19 november jl. uit-
een hebben gezet wordt regelmatig getoetst of de be-
rekeningen en de gemeten werkelijkheid niet te ver
uiteen lopen. Mijn conclusie is dat de systematiek zo-
als die nu wordt gehanteerd de best mogelijke ma-
nier is. De zeer specifieke situatie op één punt langs
de A10-West is voor mij geen aanleiding om deze sys-
tematiek te herzien.

Fokke, H. PvdA Vraag:

Wanneer zijn alle RUD's echt operationeel?

Antwoord:

De RUD's zullen naar verwachting medio 2013 operati-
oneel zijn. Ik verwijs naar mijn brief van 19 november
jl waarin een overzicht van de stand van zaken is ge-
geven.

Rouwe, S.
de

CDA Vraag:

Is de minister bereid het TEN-T netwerk voor steun in
Europees verband uit te breiden met binnenhavens
zoals Tiel, c.a. Welke acties wilt u hiervoor onderne-
men?

Antwoord:

– De Transportraad heeft eerder al overeenstemming
bereikt over de concept-verordening voor TEN-T en de
huidige uitkomst was het maximaal haalbare.

– Nederland hecht aan objectieve criteria en een ro-
buust netwerk om de beperkte middelen effectief in te
kunnen zetten.

– Het is nu aan het Europees Parlement om met amen-
dementen te komen.

– Het Europees Parlement heeft inderdaad een groot
aantal amendementen ingediend, ook ten aanzien van
genoemde binnenhavenprojecten.

– Een akkoord is voorzien begin 2013. Ik wacht de
stemming over de amendementen van het Europees
Parlement met belangstelling af.
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Rouwe, S.
de

CDA Vraag:

Ik wil graag aandacht vragen voor regelgeving voor
(kleine) schepen. Dit komt vaak voort uit het CCR. Wij
hebben meerdere malen aangegeven dat deze regel-
geving voor kleine schepen moet worden opgeschort.
Hoe staat het daarmee?

Antwoord:

– Daar waar regelgeving de rentabiliteit en exploitatie
van de binnenvaart onnodig negatief beïnvloedt, zie ik
een rol voor de rijksoverheid. Dit is in lijn met het kabi-
netsbeleid om onnodige regeldruk te verminderen.

– Ik blijf mij daarom, ook in de CCR, sterk maken voor
het beperken van onnodige regeldruk en het bevorde-
ren van de kwaliteit van de regelgeving. Dat geldt voor
de binnenvaart in haar geheel.

– Ik heb u onlangs per brief aangegeven, dat ik begin
december uw Kamer nader zal informeren over de
voortgang van mijn inspanningen in de CCR, ter voor-
bereiding op het Algemeen Overleg Binnenvaart van
19 december as.. Daarin zal ik tevens de laatste actua-
liteit van het overleg in de CCR betrekken.

Rouwe, S.
de

CDA Vraag:

Het is positief dat de overheid minder regels oplegt
omtrent ruimtelijke ordening. Dit moet echter niet ver-
vangen worden door regels van de provincie. Zo be-
moeit Noord-Holland zich ermee waar een supermarkt
in de gemeente Waarland moet komen. Wil de minis-
ter doorgeven aan de provincie dat dit niet de bedoe-
ling is?Antwoord:

– In de Bestuursafspraken 2011–2015 heeft het (vorige)
kabinet met provincies en gemeenten afgesproken dat
zij de lijn van dereguleren en het bieden van ruimte
voor maatwerk doorzetten.

– Met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
(SVIR) hebben we het nationaal ruimtelijk beleid gede-
reguleerd. En met de andere overheden ook afgespro-
ken ruimte te bieden en terughoudend te zijn in hun
regelgeving.

– Ook in het kader van de herziening van het omge-
vingsrecht ben ik in gesprek met de andere overhe-
den. Een bestuurscultuur, waarin vertrouwen en ruim-
te geven centraal staan, maakt daar nadrukkelijk on-
derdeel van uit.

– Als provinciale verordeningen of gemeentelijke be-
stemmingsplannen conflicteren met nationale belan-
gen kan het Rijk achteraf ingrijpen met de middelen
(zoals vernietiging) uit de Wet revitalisering generiek
toezicht. Ook kan ik decentrale overheden bestuurlijk
aanspreken als de regeldruk ruimtelijke ontwikkelin-
gen in de weg staat. In het door de heer de Rouwe ge-
noemde geval, ga ik voor deze case in gesprek met de
provincie. Dit om te bezien of hier onnodige ingegre-
pen is of dat er in dit geval terecht is ingegrepen.

Mulder, A.H. CDA Vraag:

CDA hecht er waarde aan recycling en hergebruik van
grondstoffen. Maatregelen moeten niet alleen gericht
zijn op de achterkant, maar ook op de voorkant: hoe
kan je inzetten op een zo optimaal mogelijk ontwerp?
In dat kader: – Hoe staat het met het grondstoffen lo-
ket? – Kan de staatssecretaris duidelijkheid geven over
microplastics in cosmetica?

Antwoord:

Naar de haalbaarheid van het grondstoffenloket wordt
onderzoek gedaan in nauwe samenwerking met het
bedrijfsleven. Momenteel wordt het kader voor het
onderzoek afgestemd.

Ik heb over microplastics contacten gelegd met het
bedrijfsleven, onder meer via een stakeholderbij-
eenkomst op 11 oktober jl. en door aan te sluiten bij
een initiatief van EZ om te komen tot een mogelijke
Green Deal. Verder heb ik de Stichting De Noordzee
een financiële bijdrage gegeven voor het project My-
Beach dat gericht is op bewustwording van burgers.
Stichting De Noordzee stimuleert grootwinkelbedrij-
ven over te stappen op duurzame cosmeticaproducten
zonder microplastics.

Mulder, A.H. CDA Vraag:

Het CDA is positief over de nieuwe Pallas-reactor in
Petten, aangezien deze voldoet aan de hoogste mili-
eu-eisen (en de lessons learned uit Japan). Daarnaast
is het CDA positief over de stimulans die een en ander
heeft op de werkgelegenheid in die regio, terwijl met
behulp van de kernreactor het onderzoek naar een
medicijn voor kanker naar een hoger plan kan worden
gebracht. Graag een reactie van de staatssecretaris.

Antwoord:

Ik zal de positieve reactie van het CDA doorgeven aan
mijn collega van EZ die over dit dossier gaat.
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Mulder, A.H. CDA Vraag:

In de Structuurvisie windenergie op land wordt aange-
geven dat windenergie belangrijk is. De vraag is hoe
we het aandeel duurzame energie van 16% in 2020
gaan verdelen over de verschillende manieren. Wat is
hierover de visie van de minister? Wilt u ons deze vi-
sie sturen? Hierbij is het tijdpad belangrijk anders red-
den we het niet.

Antwoord:

De taakstelling duurzame energie is met dit Regeerak-
koord verhoogd van 14 naar 16%. De 14% duurzame
energie was vertaald naar 6000 MW windenergie op
land. Daarover loopt op dit moment het overleg met
de provincies. Het ‘bod’ van de provincies wordt vast-
gelegd in prestatieafspraken per provincie. Deze moe-
ten optellen tot 6000 MW. Hoe de 2% extra duurza-
me energie zal worden vertaald, moet nog uitgewerkt
worden. Daarbij zal ook gekeken worden of dit alleen
via windenergie op land zal moeten worden bereikt
of dat ook naar andere vormen van duurzame energie
zal worden gekeken. Dit zal gebeuren op initiatief van
EZ (eerstverantwoordelijke voor duurzame energie)
in nauwe samenwerking met mijn ministerie. Waar
het gaat om wind op land zijn ook de provincies hier-
bij betrokken. De Structuurvisie Wind op Land komt
begin 2013 naar uw Kamer met daarin voldoende ge-
bieden om de 6000 MW windenergie te realiseren.
Het tijdpad van de te realiseren 6000 MW in 2020 blijft
hiermee binnen bereik.

Mulder, A.H. CDA Vraag:

Doel duurzame energie is aandeel van 16% in 2020.
Bij stook biomassa zal hiervoor belangrijk zijn, al dan
niet met sde+subsidie. Voor hoogwaardige biomassa
zal dit dan gaan om resthout en geen speciaal gekapt
hout. Hiervoor moet het toetsingkader worden aan-
gepast. Het grootschalig bij storten van bijvoorbeeld
hout geeft op de lange termijn geen profijt. Wilt u in
de routekaart 2050 opnemen hoe u hiermee om wilt
gaan?

Antwoord:

In de klimaatbrief 2050 stond als een van de robuus-
te elementen voor een 80- 95% CO2 reductie in 2050
het inzetten van biomassa genoemd. Een van de vra-
gen die daarbij gaat spelen is waar, in welke mate en
op welke termijn de inzet van biomassa gerealiseerd
moet worden. Deze vragen zullen door mij bij mijn vi-
sieontwikkeling op het klimaatbeleid worden meege-
nomen. Ten behoeve daarvan heb ik het inzetten van
biomassa als vraagstelling meegegeven bij het onder-
zoeksprogramma van het PBL.

Veldhoven-
van der
Meer, S. Van

D66 Vraag:

Er is t/m 2020 een tekort van 4 miljard op de uitvoe-
ring van het onderhoud. Wel worden er nog steeds
lintjes geknipt ten gevolge van de aanleg van nieuwe
infrastructuur. Waarom wel extra geld voor aanleg en
niet voor onderhoud?

Antwoord:

Juist omdat bezuinigen op beheer en onderhoud kun-
nen leiden tot problemen in de toekomst heb ik er
vorig jaar voor gekozen, de door de mevrouw Van
Veldhoven genoemde de beheer- en onderhoudspro-
blematiek (omvang ca. 4,8 miljard), op te lossen. Daar-
bij heb ik gekozen voor een mix aan maatregelen be-
staande uit versobering, efficiency (€ 1 miljard) en een
aanzienlijke hoeveelheid extra middelen te reserveren
van € 3,8 miljard. Dit om beheer en onderhoud op een
verantwoord peil uit te voeren, waardoor problemen
niet naar de toekomst worden verschoven.

Mulder, A.H. CDA Vraag:

Emissiehandel is een belangrijke bouwsteen voor kli-
maatbeleid. Wel zijn er te veel gratis rechten wegge-
geven en teveel rechten tegen lage prijzen; ergo geen
prikkel voor investeren in duurzaamheid. Aan welke
ETS-plannen van de Europese Commissie geeft dit ka-
binet steun?Antwoord:

Het recente verslag van de Europese Commissie
vormt een goed startpunt voor het ontwikkelen van
maatregelen om het ETS structureel te versterken.

Zoals toegezegd stuur ik de Kamer voor het Algemeen
Overleg Klimaat op 29 november een eerste apprecia-
tie van het kabinet over het verslag van de Commissie

Veldhoven-
van der
Meer, S. Van

D66 Vraag:

Helpt de staatssecretaris de centrale overheden als
bij duurzame inkoop? Bijvoorbeeld als het gaat over
schone bussen?

Antwoord:

Op de website van PIANOo worden alle beschikbare
instrumenten, zoals handleidingen en criteria, voor
duurzaam inkopen aangeboden. PIANOo organiseert
geregeld activiteiten op het brede terrein van inkopen,
waarbij ook duurzaamheid aan de orde komt, en heeft
onder meer ook een helpdeskfunctie.

Daarnaast wordt gezamenlijk met de (markt)partijen
die in juni 2011 het Advies Duurzaam Inkopen hebben
uitgebracht een communicatie- en implementatieplan
voorbereid gericht op alle overheden, om hen actief
verder te informeren en ondersteunen bij het oppak-
ken van professioneel duurzaam inkopen.
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Veldhoven-
van der
Meer, S. Van

D66 Vraag:

In de begroting worden doelen, indicatoren en schui-
ven onvoldoende toegelicht. Hoe is de minister voor-
nemens om hier verbetering in aan te brengen? En
wat gaat u doen met de aanbevelingen van de Alge-
mene Rekenkamer?

Antwoord:

Zoals ik de Ontwerpbegroting 2013 en in mijn brief
«Beantwoording feitelijke vragen in het kader van het
Begrotingsonderzoek IenM» van 19 november jongst-
leden heb aangegeven is er in de Ontwerpbegroting
2013 inderdaad nog niet voor alle beleidsdoelstellin-
gen sprake van een sluitende set van indicatoren en
kengetallen. Dit heeft te maken met feit dat verant-
woord begroten pas recent rijksbreed is geïmplemen-
teerd. Ik streef ernaar om de Begroting 2014 te voor-
zien van een set aan indicatoren en kengetallen die
mijn verantwoordelijkheid conform «Verantwoord Be-
groten» afdekt. De brief aan uw Kamer van de Alge-
mene Rekenkamer van 6 november jongstleden (ka-
merstuk 33400-XII, nr. 6) zal ik hierbij in lijn met mijn
bovengenoemde brief van 19 november betrekken.

Ten aanzien van kasschuiven heb ik in dezelfde Ka-
merbrief aangegeven dat zowel in bijlage 2 als in ver-
diepingsbijlage 8 bij het Infrastructuurfonds inzicht in
alle kasschuiven wordt gegeven.

Rouwe, S.
de

CDA Vraag:

CDA is het eens met de 'oldtimer'-lijn, vanuit mili-
eu-optiek. Roept wel de vraag op in hoeverre milieuzo-
nes nodig zijn. Graag een reactie van de minister.

Antwoord:

Gemeenten hebben een zelfstandige bevoegdheid
tot het instellen van milieuzones. Het aanpassen van
de fiscale regels om het gebruik van oldtimers te ont-
moedigen zal een positief effect hebben op de lucht-
kwaliteit. Dit zal in de gesprekken met gemeenten over
dit onderwerp benadrukt worden.

Veldhoven-
van der
Meer, S. Van

D66 Vraag:

Is minister bereid vóór het MIRT te bekijken waar we
de meeste filereductie per euro bewerkstelligen?

Antwoord:

Ja. Wij beschikken reeds over een instrument waar-
mee deze vraag kan worden beantwoord. Voor al-
le MIRT-projecten wordt in de verkenningsfase een
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) uitge-
voerd. Deze maakt zichtbaar wat als reistijdbaten en fi-
lereductie van een project (in diverse varianten) mag
worden verwacht. Daarmee helpt de MKBA ook om
het economische verdienvermogen van projecten in
beeld te brengen.

Veldhoven-
van der
Meer, S. Van

D66 Vraag:

Er wordt bezuinigd op het onderhoud door meer over-
dag te werken. Bent u bereid om dit te compenseren
via een extra impuls voor het programma Beter Benut-
ten?

Antwoord:

Om budget en ambitie bij Beheer en Onderhoud met
elkaar in overeenstemming te brengen heb ik vorig
jaar een pakket aan maatregelen getroffen. Ik heb ge-
zocht naar versoberingsmaatregelen die het minst ef-
fect hebben op onze doelen. Het overdag in plaats van
's nachts werken is daar een onderdeel van. Voor al-
le wegen zullen de werkbare uren worden opgerekt
waarbij rekening houdend met de files, goed zal wor-
den gekeken wanneer eerder kan worden begonnen of
later kan worden opgehouden. Het budget van beter
benutten is niet bedoeld om ter compensatie van dit
type bezuinigingen.

Dik-Faber,
R.K.

CU Vraag:

Is de staatssecretaris bereid om alle aanbestedingen
te toetsen op de voetafdruk, de hergebruikfactor en
het energiegebruik in de hele cyclus?

Antwoord:

Voor veel productgroepen waarvoor in het kader van
duurzaam inkopen criteria zijn ontwikkeld, wordt peri-
odiek gekeken wat de meest relevante milieu-aspecten
zijn en worden daarvoor criteria ontwikkeld of geactu-
aliseerd. Het beoordelen van de voetafdruk vergt data
en methoden die voor de meeste productgroepen niet
beschikbaar zijn. Hergebruik en het energiegebruik ge-
durende de levenscyclus worden waar relevant mee-
genomen.

Voor diverse productgroepen, met een beperkter in-
koopvolume en milieu-impact, zijn geen milieucriteria
opgesteld. De focus wordt gelegd op prioritaire pro-
ductgroepen, zoals ook eerder door de Kamer is ge-
vraagd.
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Dik-Faber,
R.K.

CU Vraag:

Is de staatssecretaris bereid om onderzoek te doen of
CO2-emissierechten toegekend kunnen worden aan
bedrijven voor innovatieve productiemethoden waar-
mee CO2-uitstoot bewezen duurzaam wordt vastge-
legd?

Antwoord:

Voor bedrijven onder emissiehandel geldt dat ze CO2-
voordeel hebben als ze minder of geen emissies uit-
stoten. Ze hoeven dan  minder of geen CO2-rechten in
te leveren bij de emissieautoriteit. Welke bedrijven on-
der emissiehandel rechten krijgen ligt vast in recente-
lijk voor de periode 2013–2020 geharmoniseerde Euro-
pese regels.

Over mogelijke toewijzing van rechten aan projecten
buiten emissiehandel (zogenaamde domestic offsets)
is onderzoek gedaan; het resultaat heeft de Kamer op
2 oktober j.l. ontvangen (Kamerstuk 32667, nr. 25). Dit
onderzoeksrapport is geagendeerd bij het AO Klimaat
op 29 november.

Dik-Faber,
R.K.

CU Vraag:

a. Hebben de provincies voldoende gebieden aange-
wezen voor de realisatie van de oude ambitie voor
windenergie op land van 6000 megawatt?

b. Kan de minister de provincies vragen alvast 8000
megawatt om gebieden aan te wijzen?Antwoord:

Het IPO heeft aangegeven half december met een bod
te komen dat voldoende gebieden bevat om 6000 MW
wind op land in 2020 te kunnen realiseren. Dit is be-
stuurlijk zo afgesproken. Deze gebieden maken onder-
deel uit van de Structuurvisie Wind op Land, en bie-
den daarmee het ruimtelijk kader voor windenergie
op land. De Structuurvisie biedt tevens een doorkijk
naar toekomstige ontwikkelingen en mogelijke uitbrei-
dingen van windenergie. In het kader van de verho-
ging van de duurzame energiedoelstelling moeten we
bekijken op welke wijze deze aangevuld kan worden,
voordat we aanvullende vragen aan de provincie gaan
stellen.

Dik-Faber,
R.K.

CU Vraag:

Kunt u een reactie geven op mijn plan om P+R voor-
zieningen te monitoren, en op de steun die de heer
Elias daar ook voor uitsprak?

Antwoord:

Voor de bereikbaarheid van steden is het denken van
deur-tot-deur erg belangrijk. P&R terreinen kunnen
een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de ke-
ten en daarmee de bereikbaarheid van de steden. In
het kader van het actieplan groei op het spoor worden
er de komende jaren 10.000 P+R plekken aangelegd
met cofinanciering vanuit mijn ministerie. Daarnaast
sluit ik in het programma Beter Benutten samen met
mijn regionale partners en bedrijfsleven in de druk-
ste gebieden van het land slimme deals. Deze betref-
fen o.a. de realisatie en uitbreiding van enkele P+R
voorzieningen. Bijvoorbeeld in Brabant, Amsterdam,
Utrecht, Rotterdam en Haaglanden. Onderdeel van het
programma beter Benutten is het monitoren van de
effecten van alle maatregelen, dus ook de effecten van
deze nieuwe P+R terreinen.  Veel van de huidige P&R
terreinen zijn in het bezit van regionale overheden. De
beleidsverantwoordelijkheid voor deze plekken ligt bij
die regionale partners. Het is daarom aan hen om het
effect te monitoren en te sturen. Een landelijke moni-
tor voegt daar niets aan toe en is mijn inziens daarom
niet gewenst.

Dik-Faber,
R.K.

CU Vraag:

Wil RWS het percentage hergebruikt asfalt meenemen
in de aanbestedingen?

Antwoord:

Ja, dat is zelfs nu al het geval omdat duurzaam materi-
aalgebruik (dus ook hergebruik) een van de aspecten
is die nu al meewegen bij aanbestedingen door Rijks-
waterstaat.

De milieukosten van de inschrijving worden bepaald
met het instrument Dubocalc. Direct hergebruik van
asfalt (dus ter plekke zonder extra transportbewegin-
gen) leidt tot een lagere milieukosten-indicator (er is
geen extra CO2 uitstoot) en daarmee tot voordeel bij
gunning.
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Tongeren,
L. Van

GL Vraag:

Windenergie op land. Is 6000 megawatt nog steeds
het doel? Hoe wordt dit over de provincies verdeeld?
Heeft de provincie (i.c. Noord-Holland) wel de autori-
teit om dergelijke schone energieprojecten tegen te
houden (lees: een stop te zetten op nieuwe vergunnin-
gen)?

Antwoord:

In de Structuurvisie Wind op Land is 6000 MW het uit-
gangspunt. Het IPO zal met een gedragen voorstel ko-
men hoe deze opgave over de provincies wordt ver-
deeld. Het IPO-bod is mede gebaseerd op de eigen op-
gaven van de provincies, onder andere de opgave van
Noord-Holland. De verantwoordelijkheid voor een vol-
dragen bod ligt bij het IPO.

Tongeren,
L. Van

GL Vraag:

Moerdijk, Odfjell en Chemiepack hebben elkaar snel
opgevolgd ondanks mooie woorden om het één en
ander te verbeteren. Het betreft de veiligheid van de
chemiesector. Wat gaat dit kabinet doen om deze pro-
blematiek echt op te lossen? Wanneer kunnen de in-
woners van Nederland op rekenen dat de zaak op orde
is. Graag een concrete datum.

Antwoord:

De veiligheid bij de chemische industrie is in eerste
aanleg de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf.
Het bedrijfsleven geeft hiervoor onder meer uitvoering
aan het «actieplan Veiligheid voorop».

Om toezicht en handhaving op de BRZO bedrijven ver-
der te professionaliseren gaan daarnaast in 2013 de
regionale omgevingsdiensten (RUD’s) van start, waar-
van er zes een specialisatie krijgen voor BRZO (en IP-
PC 4) bedrijven. Deze BRZO diensten zullen de lande-
lijk uniforme handhavingsstrategie toepassen en vol-
doen aan kwaliteitscriteria op het gebied van kennis
en ervaring van inspecteurs. Dit wordt wettelijk ge-
borgd.

Tot slot wijs ik u op het onderzoek dat de Onderzoeks-
raad voor Veiligheid momenteel uitvoert naar de stil-
legging van Odfjell. Daarbij zal ook naar het systeem
van vergunningverlening, toezicht en handhaving
worden gekeken. Het onderzoek wordt naar verwach-
ting voor de zomer afgerond.

Tongeren,
L. Van

GL Vraag:

In het buitenland is gebleken dat burgerparticipatie in
windmolens het draagvlak voor windmolens sterk ver-
groot. Is de minister bereid aan burgerparticipatie te
werken?

Antwoord:

Windenergie wordt gerealiseerd door marktpartijen.
Onderdeel van het ontwikkelingsplan is een partici-
patietraject. Marktpartijen besteden hier steeds meer
aandacht aan, en ik zal dat samen met de minister
van EZ blijven stimuleren. Burgerparticipatie is daar-
naast een verplicht onderdeel van de ruimtelijke orde-
ningsprocedure. Daaraan hecht ik veel belang. Voor de
Structuurvisie Wind op Land zijn diverse bijeenkom-
sten georganiseerd voor burgers en maatschappelijke
organisaties.

Tongeren,
L. Van

GL Vraag:

Komt er een wegwerp OV Chipkaart om problemen
op te vangen zolang kinderziekten nog niet uit het sys-
teem zijn? Wat is de stand van zaken?

Antwoord:

NS heeft aangegeven een incidentele papieren chip-
kaart te willen introduceren voordat het papieren
(voltariefs)kaartje wordt afgeschaft. Zoals ik in mijn
brief van 12 juni aan Uw Kamer heb aangegeven is
dit kaartje bedoeld om het voor de incidentele reiziger
zonder OV-chipkaart makkelijk te maken toch met het
OV te blijven reizen (Kamerstuk 23645, nr. 517). Het
kaartje is vergelijkbaar met losse kaartjes die bijvoor-
beeld in de bus kunnen worden gekocht. Naar ver-
wachting is dit alternatief voor de reguliere OV-chip-
kaart in het najaar van 2013 beschikbaar.

Tongeren,
L. Van

GL Vraag:

Is de minister bereid de APK voor auto's aan te scher-
pen, zodat het hele wagenpark schoner wordt?

Antwoord:

Momenteel zijn er geen aanwijzingen dat aanpassin-
gen in de APK het wagenpark schoner kunnen maken.

Wel wordt momenteel gekeken of er aanleiding en
mogelijkheid is om het functioneren van roetfilters op
dieselauto’s in de APK te controleren
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Tongeren,
L. Van

GL Vraag:

Waarom blijft u de logische oplossing van rekening
rijden steeds uitstellen? Is dit vanwege vloekende
VVD'ers in achterzaaltjes? Rekening rijden komt uitein-
delijk toch, dus waarom onderzoekt u niet vast hoe dit
het beste kan?

Antwoord:

Ook dit kabinet van VVD en PvdA heeft niet gekozen
voor rekeningrijden, omdat dit een systeem van hoge
kosten met zich brengt en onzekerheid in implemen-
tatie oplevert. Voor het verbeteren van de bereikbaar-
heid zet het kabinet in op een beleidsmix van slim in-
vesteren, innoveren – met het Programma Beter Be-
nutten – en instandhouden. Met slim investeren wor-
den knelpunten aangepakt waar de meeste econo-
mische waarde kan worden gegenereerd. Innovatie
wordt ingezet om het mobiliteitssysteem beter te be-
nutten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gebruikers opti-
maal te informeren over keuzemogelijkheden. Instand-
houden van de netwerken door goed beheer en on-
derhoud is het fundament voor het robuuste en sa-
menhangende netwerk.

Met deze mix zet het kabinet in op een positief beleid,
dat een goed alternatief is voor rekening rijden.

Bisschop, R. SGP Vraag:

De SGP is niet gelukkig met het opdoeken van de
WGR+ versus RUD. Is de staatssecretaris bereid de
RUD's opnieuw tegen het licht te houden? De RUD is
als extra bestuurslaag niet nodig. Hoe verhoudt zich
dit overigens tot ontmanteling van waterschappen?

Antwoord:

RUD’s verschillen substantieel van WGR+-regio’s. Van
tegenstrijdigheid is geen sprake.

RUD’s zijn shared service organisaties die in opdracht
van het bevoegd gezag, gemeenten en provincie, ta-
ken uitvoeren op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving, waarvan IPO, VNG en Rijk ge-
zamenlijk hebben vastgesteld dat deze op bovenlo-
kaal niveau moeten worden uitgevoerd. Met de RUD’s
wordt geen nieuwe bestuurslaag met eigenstandige
bevoegdheden opgetuigd. Daarom valt er ook geen
parallel te trekken met de waterschappen die wel een
eigen, functionele, bestuurslaag vormen.

Tongeren,
L. Van

GL Vraag:

Waarom worden niet alle projecten meegenomen in
de Rijkscoördinatieregeling?

Antwoord:

In de motie-Dikkers wordt nadrukkelijk gevraagd de
verantwoordelijkheid voor het aanwijzen van gebie-
den bij de provincies neer te leggen. Een aantal Rijks-
coördinatieRegeling (RCR)-projecten valt buiten deze
gebieden. Deze RCR’s zijn conform de motie-Dikkers
tijdelijk ‘bevroren’. Mocht onverhoopt blijken dat er
onvoldoende Megawatts kunnen worden gerealiseerd
binnen de zoekgebieden, dan kunnen deze RCR’s als-
nog in behandeling worden genomen.

Bisschop, R. SGP Vraag:

Kunt u ingaan op de keerzijde van vuurwerk, met na-
me illegaal, zwaar vuurwerk. De overheid zou flink hef-
fing op vuurwerk moeten leggen. Graag een reactie.

Antwoord:

Het verhogen van de prijs van het legale vuurwerk
door middel van een heffing zal leiden tot een verho-
ging van de handel in illegaal vuurwerk en zal daarom
geen bijdrage leveren aan het gewenste doel: het be-
perken van de schade die optreedt bij het afsteken van
vuurwerk.

Ouwehand,
E.

PvdD Vraag:

Wil de minister uitspreken dat zij staat voor het bor-
gen van het belang van schoon drinkwater en niet de
korte-termijn belangen laten prevaleren?

Antwoord:

Vanzelfsprekend sta ik voor het belang van schoon
drinkwater. Ik zal u voor de zomer 2013 informeren
over de drinkwaterkwaliteit in Nederland. Daarin geef
ik aan wat er is gebeurd om de goede kwaliteit van
ons drinkwater op dit niveau te houden. Daarnaast
richt ik mijn beleid op de bescherming van drinkwater-
bronnen met de inzet de mogelijke belasting van deze
bronnen met stoffen zoals gewasbeschermingsmidde-
len en geneesmiddelen, zoveel mogelijk te beperken
door normstelling, monitoring en afspraken met de
drinkwaterbedrijven.



Tweede Kamer Noten  
22 november 2012
TK 26 26-12-112

Tongeren,
L. Van

GL Vraag:

Er zit niemand in de Raad voor de Leefomgeving uit
de oude adviesraad gevaarlijke stoffen, dit heeft de
vorige staatssecretaris wel toegezegd. De staatssecre-
taris zegt nu dat Eelko Dijkstra hier de expert voor is,
deze heeft echter medicijnen gestudeerd. Hoe wordt
nu de kennis van gevaarlijke stoffen gewaarborgd?

Antwoord:

Zoals ik de Kamer eerder in de beantwoording van
schriftelijke vragen van het lid Jansen (d.d. 21 au-
gustus 2012, aanhangsel handelingen 2011–2012, nr.
3262) heb aangegeven, is er geen lid uit de voorma-
lige Adviesraad Gevaarlijke stoffen benoemd tot lid
van de Rli. Besloten is om de heer Dykstra voor te
dragen voor benoeming omdat hij kennis van ge-
vaarlijke stoffen en externe veiligheid combineert
met een internationaal gezaghebbende positie inzake
overstromingsrisico’s en de beheersing daarvan. Daar-
mee is hij op meer terreinen van het brede werkveld
van de Rli goed inzetbaar.

Ouwehand,
E.

PvdD Vraag:

Hoe worden de maatschappelijke kosten en baten be-
paald, van projecten? Hoe worden de kosten van het
schrappen van groen (zoals bij Amelisweerd en het
Groene Hart ) hierin meegenomen?

Antwoord:

De kosten en baten worden bepaald conform de Lei-
draad Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI). Een kos-
ten-batenanalyse conform de leidraad OEI neemt een
breed scala aan welvaartseffecten mee, die samen het
maatschappelijke rendement van een investeringspro-
ject weergeven. De welvaartseffecten zijn onder te ver-
delen in kosten en baten. De omvang van de welvaart-
seffecten is te bepalen aan de hand van kengetallen.
De kengetallen worden gebruikt om de economische
effecten van projecten in geld uit te drukken. In de lei-
draad zijn onder meer kengetallen opgenomen voor
natuur en leefbaarheid (bv. kengetal biodiversiteit en
landschap). Als natuureffecten (nog) niet gekwantifi-
ceerd kunnen worden dan wordt dit aangegeven.

Bisschop, R. SGP Vraag:

Hoe gaat de minister paal en perk stellen aan de toe-
nemende agressie tegen wegwerkers om deze men-
sen te beschermen?

Antwoord:

Agressie tegen werknemers en in dit geval weg-
werkers keur ik per definitie af. RWS zet zich
maximaal in voor de veiligheid van de wegwer-
kers. Dit doet RWS preventief door vooraf, via
internet (vanAnaarBeter.nl), persberichten en bebor-
ding op bouwlocatie te communiceren over geplan-
de werkzaamheden zodat de weggebruiker niet wordt
verrast. RWS roept weggebruikers daarbij op om het
hoofd koel te houden, zich te houden aan de maxi-
mum snelheid, voldoende afstand te houden, mede
weggebruikers de ruimte te geven en tijdig te ritsen.
Daarnaast wordt middels barriers een fysieke schei-
ding aangebracht om de wegwerker te beschermen.

In geval van daadwerkelijke agressie volgt dan moge-
lijk aangifte.

Ouwehand,
E.

PvdD Vraag:

Is de staatssecretaris bekend met het feit dat gemeen-
ten snippergroen verkopen om gaten in de gemeente-
lijke begrotingen te dichten? Is de staatssecretaris be-
reid om gemeenten aan te spreken op het belang van
voldoende groen in de directe leefomgeving?

Antwoord:

Het begrotingsbeleid en woonbeleid van gemeenten
zijn een onderwerp en die mijn collega’s van BZK en
Wonen en de Rijksdienst aangaat, ik zal uw vraag aan
hen doorgeleiden.
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Dik-Faber,
R.K.

CU Vraag:

Kan de minister reactie geven op het voorstel uit de
sector om rente op sloopfondsgeld in te zetten op het
project innovatieschuur?

Antwoord:

– Ik ondersteun de intenties van de sector om te wer-
ken aan innovatieve oplossingen voor het duurzamer
maken van, met name ook bestaande, binnenschepen.

– Mijn ministerie heeft hiertoe de afgelopen jaren al
€ 2,5 mln. beschikbaar gesteld voor zogenaamde Mi-
lieuverbeterplannen, die bedoeld zijn om kosteneffec-
tieve oplossingen voor duurzamere schepen te bevor-
deren.

– Ik heb uw Kamer per brief van 4 juli 2012 (Kamerstuk
33000-A, nr. 87) reeds gemeld bereid te zijn de resulta-
ten van deze plannen actief te delen met de initiatief-
nemers van de Innovatieschuur, opdat beide acties el-
kaar maximaal kunnen versterken.

– De plannen voor de Innovatieschuur verkeren overi-
gens nog in een pril stadium. De initiatiefnemers heb-
ben aangegeven eerst hun plannen nader te willen uit-
werken, alvorens deze voor reactie voor te leggen aan
o.a. mijn ministerie. Ik wacht de voorstellen daarom
af.


