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Plan van Aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen

Geachte dames en heren,

Aanleiding
U ontvangt deze brief omdat de provinciebesturen in het Bestuurlijk omgevingsberaad hebben toegezegd dat zij 
de uitvraag naar de bedrijven over hun emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen naar lucht en water hebben 
voltooid vóór 2021. Wij hebben daarvoor met de buurprovincies een gezamenlijk Plan van Aanpak voor Noord- 
Nederland vastgesteld.

Eerdere behandeling in PS
U bent hierover niet eerder geïnformeerd.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase
Wij zenden u deze informerende brief ter voldoening aan de informatieplicht en voor de invulling van uw 
controlerende rol.

Vervolg
De Omgevingsdienst Groningen zal het Plan van Aanpak in 2019 en 2020 voor ons uitvoeren. Overeenkomstig 
het communicatieplan zijn er informatiebijeenkomsten voor bedrijven gepland. Over de voortgang en de 
resultaten van de activiteiten van het Plan van Aanpak zullen wij u informeren via de P&C cyclus en in de VTH- 
jaarrapportages over 2019 en 2020.

Extern betrokkenen
De Omgevingsdienst zal samenwerken met Rijkswaterstaat en de Waterschappen. Deze 
samenwerkingspartners zijn uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten.

Nadere toelichting
Het streven van de Regering, de overheidspartners en ons is de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) uit de 
leefomgeving te weren of de emissies naar de lucht en het water ten minste beneden een verwaarloosbaar 
risiconiveau te brengen. Voor de toelichting over de afgesproken uitvraag verwijzen wij u naar het bijgevoegde 
Plan van Aanpak.
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Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Ge/leputeerd/^Staten van Groningen:
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