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Ontwerp-Verordening PT CO2 sectorsysteem glastuinbouw 2011
Verordening PT CO2 sectorsysteem glastuinbouw 2011
De verordening is d.d. 1 september 2010 voor advies naar de sectorcommissies gezonden.
Vervolgens is de verordening door het bestuur vastgesteld in zijn vergadering van 21
september 2010.
Ten tijde van het opstellen van de ontwerp-verordening was de wetgeving op grond waarvan
de medewerking van het PT wordt gevorderd nog niet door het parlement aangenomen. Ook
de onderliggende AMvB was nog niet door de ministerraad.
Inmiddels is het wetsvoorstel aangenomen en ligt de AMvB voor advies bij de Raad van
State. Er blijkt aanleiding te zijn om de verordening op een aantal punten aan te passen, om
deze in overeenstemming te brengen met de wetgeving.
Het gaat om de volgende punten:
- In de AMvB is bepaald welke inrichtingen de vergoeding verschuldigd zijn in geval
van overschrijding van de emissieruimte. Om die reden kan het bestuur niet
ambtshalve een inrichting aanmerken als inrichting regime A, indien deze zich niet
registreert. Dit is vervangen door een verplichting voor ondernemers die de inrichting
niet hebben geregistreerd, om een emissieaangifte te doen. Zie artikel 2:3, eerste
lid, en 2:6.
- In de AMvB is een formule opgenomen voor het bepalen van de vergoeding die een
inrichting verschuldigd is bij overschrijding van de emissieruimte. Artikel 2:7 is
daarop aangepast.
- Het artikel over toezichthouders is geschrapt. Dit is al geregeld in de Wet
milieubeheer.
- Reikwijdte van het sectorsysteem is opgenomen in de wet in plaats van de AMvB.
Daarom aanpassing van enkele definities in artikel 1:2.
- Enkele redactionele aanpassingen, artikelen 1:2, 2:1, 2:3, 2:5, 2:7, eerste lid, 3:2, de
bijlage.
- De toelichting is op deze punten ook aangepast.
De betrokken sectorcommissies hebben besloten deze verordening met een positief advies
ter vaststelling voor te leggen aan het bestuur.

