LMA nieuwsbrief nr. 4, 2014
Beste lezer,
Wij zijn voor vragen over de onderwerpen in deze nieuwsbrief te bereiken via helpdesk@lma.nl
of telefoonnummer: (088) 6025969 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur). Voor
alle andere vragen natuurlijk ook.
Bereikbaarheid LMA tijdens de feestdagen
De Helpdeks LMA is op de eerste en tweede kerstdag en 1 en 2 januari 2015 gesloten.
De medewerkers van het LMA wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2015!
De redactie LMA nieuwsbrief
Actuele ontwikkelingen:
·

LMA en Omgevingsdienst Regio Arnhem wisselen kennis en ervaring uit

·

Voortgang pilotprogramma Informatiegestuurde handhaving

Vraag aan de helpdesk:
·

Vraag aan de helpdesk

(Interne) Projecten:
·
·

LMA Contactdag 2014 levert veel op om verder te komen
Inloggen op AMIC via eHerkenning

LMA en Omgevingsdienst Regio Arnhem wisselen kennis en
ervaring uit
Sinds 1 oktober 2014 werken het LMA en de
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) nauw
samen. Voor deze samenwerking is een reden. Het
LMA richt zich steeds meer op samenwerking met de
Omgevingsdiensten. Een goed beeld van de
veranderingen door de oprichting van de
Omgevingsdiensten is van belang. Hierdoor kan het
LMA haar diensten en producten beter afstemmen op
de wensen van de Omgevingsdiensten.
De ODRA levert vanuit het werkveld "toezicht en
handhaving” input aan de medewerkers van het LMA. Het LMA ondersteunt op haar beurt de
ODRA bij het uitvoeren van LMA werkzaamheden voor de zeven Gelderse Omgevingsdiensten.
Het gaat hierbij om onder meer:
·

Het aanvragen en beheren van toegangsaccounts voor het gebruik van AMICE

·

Beantwoorden van vragen van collega's bij ander Omgevingsdiensten

·

Het verstrekken, intrekken en actualiseren van verwerkersnummers

·

Het behandelen van signaleringen ( niet-melders en technisch afgekeurde meldingen)

·

Het doorvoeren van mutaties in meldingen

Daarnaast draagt Hans Neele bij aan de overdracht van LMA taken aan de toekomstig LMA
specialist(en) van de ODRA.
De samenwerking wordt door beide partijen als erg nuttig en functioneel ervaren.
*Op de foto ziet u van links naar rechts: Hans Neele (LMA), Remco Schoonenberg (LMA) en Jan
Urbaan (ODRA).
Naar boven

Voortgang pilotprogramma Informatiegestuurde
handhaving
In het tweede kwartaal van 2014 is het LMA gestart met
drie pilotprojecten gericht op:
·

Asbest

·

Verontreinigde grond

·

Riool-, kolken en gemalenslib (RKG-slib)

Met dit pilotprogramma wil het LMA de LMA-gegevens op tactisch niveau ondersteunen. Het
programma is opgezet omdat Omgevingsdiensten behoefte hebben aan ondersteuning bij het
gebruik van de LMA-gegevens. In deze projecten werken wij nauw samen met
Omgevingsdiensten. We helpen de Omgevingsdiensten bij het opsporen van bedrijven die de
regels niet naleven. Inmiddels hebben we grote stappen gezet. In dit bericht leest u over de
voortgang van de pilotprojecten.
Wat hebben we tot nu toe gedaan?
De eerste analyses zijn uitgevoerd. Belangrijke stappen daarbij zijn geweest:
·

Bepalen welke bedrijven in de sectoren asbest, grond en RKG-slib actief zijn.

·

Bekijken welke bedrijven opvallen. Bijvoorbeeld door vreemde handelingen met afval. Of
door afvalstoffen die uit beeld verdwijnen.

Van sommige opvallende bedrijven hebben we een voorbereidingsrapportage gemaakt. Hierin
kijken we meer in detail welke handelingen het bedrijf met afvalstoffen uitvoert. En of het bedrijf
de administratieve verplichtingen nakomt. Dit levert vaak kritische vragen op die de handhaver
aan het bedrijf kan stellen.
Hoe verder?
In het project hebben we samen met de Omgevingsdiensten grote stappen gezet. We zijn nog
niet klaar. In 2015 voeren we meer analyses uit. Wij verwachten het project voor de zomer van
2015 af te ronden.
Naar boven

Vraag aan de helpdesk
In deze nieuwe rubriek geeft een medewerker van de helpdesk een
toelichting of uitleg op veel gestelde vragen.
Vraag
Als ik een bedrijfsnummer aanvraag, dan zie ik soms meerdere opties
naar voren komen. Hoe kan dit?
Antwoord
Melders stellen deze vraag met regelmaat aan de helpdesk. Het
antwoord op deze vraag is niet eenvoudig uit te leggen. AMICE ziet
iedere uniek ingevoerde bedrijfsnaam als uniek bedrijf. Dit betekent
bijvoorbeeld dat het bedrijf K. Niemand en K. Niemand BV door AMICE
als twee bedrijven gezien wordt. Ook als ze op hetzelfde adres
gevestigd zijn. Daarom krijgt u enkele voorstellen als u een bedrijfsnummer aanvraagt.
Komt er een (of meerdere) voorstellen overeen met de gegevens die u heeft opgegeven? Dan
kunt u kiezen voor het voorgestelde bedrijf dat het beste overeen komt. Zijn er geen
overeenkomsten? Dan kunt u de gegevens gebruiken die u heeft opgegeven. Als deze akkoord
zijn, krijgt u een bedrijfsnummer teruggekoppeld. Dat kan direct zijn, of op een later moment. Als
de postcode niet bekend is in AMICE, controleren medewerkers van het LMA dit handmatig. Dit
kan dan even duren.

Als een handhaver een bedrijf wil controleren, kan hij tegen hetzelfde probleem aanlopen. Voor
de standaardrapportages koppelen we daarom de bedrijfsnummers die redelijkerwijs bij
hetzelfde bedrijf horen. Zo leveren wij een zo volledig mogelijk overzicht aan een handhaver. De
bedrijfsnummers die verwerkt zijn in de rapportage, staan vermeld in de rapportage.
Naar boven

LMA Contactdag 2014 levert veel op om verder te komen
Ruim 40 medewerkers van omgevingsdiensten uit het
hele land en de IL&T waren aanwezig op de eerste LMA
Contactdag in Utrecht. Vrijwel alle Omgevingsdiensten
waren vertegenwoordigd. Hendrik Noppen, bestuurslid
van het LMA en directeur van Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant gaf de aftrap voor de dag.
Waarom is samenwerken zo belangrijk?
Samenwerken en netwerken stond centraal op de
Contactdag. De deelnemers stelden het op prijs om
collega’s van andere Omgevingsdiensten en de
medewerkers van het LMA te ontmoeten. De aanwezigen waren actief in het aandragen van
suggesties om de samenwerking te verbeteren. Duidelijk werd dat het LMA en de producten van
het LMA een belangrijke bijdrage leveren aan het efficiënt uitvoeren van de
toezichtwerkzaamheden en vergunningverlening voor afvalstoffen. In drie verschillende
workshops werd nog eens onderstreept welke kennis het LMA heeft en beschikbaar stelt voor
Omgevingsdiensten. Deze kennis is heel divers en ligt voor het oprapen.
Naast goede ideeën waren er ook nog vragen. Hoe om te gaan met gebrek aan tijd en geld?
Hoe belangrijk is de steun van het management van omgevingsdiensten voor de uitvoering?
Aan het eind van de dag riep Hendrik Noppen de aanwezigen op om ook over deze knelpunten
vooral met elkaar in discussie te gaan.
Concrete acties
De dag werd afgesloten met het formuleren van concrete acties die samenwerking kunnen
bevorderen waaronder:
·

Wissel gegevens en kennis uit via digitale platforms (Viadesk, Pleio, METT).

·

Stel ambassadeur(s) aan bij elke omgevingsdienst.

·

Zorg voor kennisuitwisseling.

·

Zorg voor de borging van kennisgroepen vanuit het management.

Het LMA gaan met deze acties aan de slag.
In het najaar van 2015 organiseert het LMA weer een Contactdag voor omgevingsdiensten.
Naar boven

Inloggen op AMICE via eHerkenning
Het inloggen op AMICE gaat in 2015 veranderen. Het LMA
gaat de huidige certificaten voor het gebruik van AMICE via
internet vervangen door eHerkenning. Maakt u gebruik van
AMICE via internet, dan heeft u straks een
eHerkenningsmiddel nodig om met AMICE te kunnen
werken. Hieronder leest u wat deze verandering voor u
betekent.
Wanneer gaat eHerkenning voor AMICE in?
De planning voor de overgang van AMICE op eHerkenning is als volgt:
·

1e kwartaal 2015: Start overgangsperiode (exacte datum volgt)
U kunt met eHerkenning of met certificaten werken met AMICE. Voor het einde van de
overgangsperiode moet u een eHerkenningsmiddel hebben aangeschaft.

·

2e kwartaal 2015: Einde overgangsperiode (exacte datum volgt)
De overgangsperiode duurt circa 3 maanden. Na de overgangsperiode kunt u alleen
nog met eHerkenning werken met AMICE.

Welk middel heeft u nodig voor AMICE?
eHerkenningsmiddelen zijn er voor verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor AMICE hebt u
een middel met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig. Dit betekent dat u bij het inloggen op AMICE
naast een gebruikersnaam en wachtwoord nog een extra inlogcode moet meegeven. Uw
eHerkenningsmiddel geeft u deze extra inlogcode via een sms bericht op uw mobiele telefoon of
via een zogeheten token. Deze extra inlogcode is vergelijkbaar met de TAN-code bij internet
bankieren.
Kijk voor meer informatie over leveranciers van eHerkenningsmiddelen en
betrouwbaarheidsniveaus op
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/leveranciers/leveranciersoverzicht/.
Heeft u al een eHerkenningsmiddel?
·

Ja, niveau 1 of 2. Neem contact op met uw leverancier om uw middel op te waarderen
naar niveau 2+ en te laten koppelen aan de dienst AMICE.

·

Ja, niveau 2+, 3 of 4. Neem contact op met uw leverancier om uw middel te laten
koppelen aan de dienst AMICE.

Hoe komt u aan een eHerkenningsmiddel?
U moet een eHerkenningsmiddel aanschaffen om met AMICE te kunnen blijven werken. Ook
moet uw bedrijf eenmalig de medewerkers machtigen die namens het bedrijf met AMICE mogen
werken.
U doorloopt de volgende stappen om een eHerkenningsmiddel aan te schaffen:
1. Bepaal welke diensten u wilt afnemen, in ieder geval AMICE.
2. Bepaal welk betrouwbaarheidsniveau u nodig heeft (2+).
3. Bepaal welk eHerkenningsmiddel u wilt hebben.
4. Vergelijk de leveranciers die het gewenste eHerkenningsmiddel kunnen leveren.

5. Kies een leverancier.
6. Bepaal welke medewerkers u wilt machtigen namens uw bedrijf.
7. Laat uw leverancier deze machtigingen vastleggen in het machtigingenregister.
Kijk voor meer informatie op: https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middelaanvragen/.
Wat zijn de voordelen van eHerkenning?
·

U heeft geen certificaat meer nodig om via internet met AMICE te kunnen werken.

·

U kunt op meer soorten computers werken met AMICE, zoals bijvoorbeeld telefoons,
tablets, of notebooks.

·

Met een eHerkenningsmiddel kunt u ook gebruik maken van andere overheidsdiensten.
U hebt een eHerkenningsmiddel ook nodig voor het aanvragen van vergunningen en
subsidies, het Omgevingsloket Online (OLO), het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS)
en toegang tot het CJIB.

Kijk voor een actueel overzicht van aangesloten overheidsorganisaties en gemeenten op
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/waar-kunt-u-inloggen/.
Naar boven

Colofon
Wilt u meer informatie naar
aanleiding van deze nieuwsbrief?
Neem contact op met:
LMA
telefoonnr: 088-6025969
email: helpdesk@lma.nl
internet: http://www.lma.nl

De stichting LMA is door de Minister van IenM aangewezen als landelijke
meldinstantie en door de twaalf
provincies als dienstverlenende organisatie voor het verwerken en distribueren
van meldinformatie. De Stichting heeft de uitvoering uitbesteed aan
Rijkswaterstaat.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Definitief afmelden
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may
contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested
to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

