Ontwerp-Wijziging I Verordening PT CO2- sectorsysteem glastuinbouw 2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. … 2011, houdende wijziging van de
Verordening PT CO2 sectorsysteem glastuinbouw 2011
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op artikel 96, eerste lid, en artikel 97, eerste lid, van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;
gelet op de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;
gelet op titel 15.13 van de Wet Milieubeheer;
gelet op artikel 4 van het Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw;
positief advies is ontvangen van:
de Commissie voor energie, d.d. 5 oktober 2011;

BESLUIT:

Artikel 1
De Verordening PT CO2-sectorsysteem glastuinbouw 2011 wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 1:2 komen de definities onder c, d en e te luiden:
c. PT CO2-sectorsysteem glastuinbouw: systeem van verevening van kosten verbonden aan het
overschrijden van CO2-emissies als bedoeld in artikel 15.51,
eerste lid, van de Wet voor de in dat artikel bedoelde
inrichtingen, die onder de werkingssfeer van het
productschap vallen;
d. inrichting regime A:
inrichting als bedoeld in artikel 15.52 van de Wet juncto
artikel 2 van het Besluit, die onder de werkingssfeer van het
productschap valt;
e. inrichting regime B:
inrichting als bedoeld in artikel 15.51, eerste lid, van de Wet,
die onder de werkingssfeer van het productschap valt en
ingevolge artikel 15.52 van de Wet juncto artikel 2 van het
Besluit geen inrichting regime A is.
B
In artikel 2:1, artikel 2:2, artikel 2:3, tweede tot en met vierde lid, artikel 2:4, artikel 2:5, artikel 2:6 en
artikel 2:7, eerste lid, wordt “het bestuur” (telkens) vervangen door: het productschap.
C
In artikel 2:1 wordt “artikel 15.51 van de Wet” vervangen door: titel 15.13 van de Wet.
D
In artikel 2:9, eerste lid vervalt de zinsnede “of krachtens”.
E
Artikel 3:2 vervalt.
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F
Artikel 3:3 komt te luiden:
Artikel 3:3
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
G
Artikel 3:4 komt te luiden:
Artikel 3:4
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT CO2 sectorsysteem glastuinbouw 2011.
H
Artikel 3:5 vervalt.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, …. 2011

De voorzitter,

De secretaris,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

J.M. Gerritsen
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Toelichting
In maart 2011 heeft het bestuur van het Productschap Tuinbouw de Verordening PT CO2sectorsysteem glastuinbouw 2011 vastgesteld en ter goedkeuring aan de Minister van Infrastructuur
en Milieu voorgelegd.
Deze verordening is opgesteld in medebewind dat krachtens artikel 15.53 van de Wet milieubeheer en
het Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw door de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Milieu was gevorderd van het productschap.
Ter verkrijging van de goedkeuring is een aantal wijzigingen aangebracht in de op 29 maart 2011
vastgestelde tekst van de verordening. De wijzigingen betreffen:
- de redactie van een aantal definities, zodat deze beter bij de formuleringen van titel 15.13 van de
Wet Milieubeheer en het Besluit kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw aansluiten
(Artikel 1, onderdeel A),
- de gebruikte terminologie (bestuur vervangen door productschap, zie Artikel 1, onderdeel B),
- de reikwijdte van het tuchtrecht (Artikel 1, onderdeel D), en tenslotte wat kleine redactionele
aanpassingen.
De Verordening en de Wijziging zullen gelijktijdig worden goedgekeurd en na goedkeuring zal een
geconsolideerde tekst in het verordeningenblad worden gepubliceerd en in werking treden.
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