Meldingsplichtige bedrijven in beeld
Informatiegestuurd handhaven begint met een compleet zicht op alle handelingen
met afval. Tijdens deze expeditie brengen we de meldingsplichtige inrichtingen binnen
uw regio in beeld, zodat u zicht krijgt op het volledige speelveld.
Waarom deze expeditie?
Het opsporen van meldingsplichtige inrichtingen die niet melden is voor elke omgevingsdienst
zeer relevant. Want hoe completer uw beeld is van de omgang met afvalstoffen binnen uw regio,
hoe beter u uw taken kunt uitvoeren. Met deze expeditie vergroot u zodoende uw eigen
slagkracht. Daarnaast ondersteunt u de vitaliteit van de regionale economie, doordat u oneerlijke
concurrentie door niet-melders teniet doet.
Wat gaan we doen?
Meldingsplichtige bedrijven geven aan het LMA door hoe ze omgaan met afvalstoffen. Door een
analyse uit te voeren over de LMA-database en uw vergunningenbestand kunnen potentieel
meldingsplichtige inrichtingen die niet melden worden opgespoord. Deze analyse voeren we
samen uit. Daarnaast adviseren en ondersteunen we u bij het vervolg: de omgang met de nietmelders die als resultaat in beeld komen.
Wat is het resultaat?
• U kunt niet-melders opsporen en ze aanspreken op hun gedrag. Zo helpt de expeditie u bij het
uitvoeren van uw kerntaken.
• U krijgt nog meer grip op de afvalstoffen en -stromen in uw regio. Elke nieuwe melder levert
immers meerdere nieuwe herkomstlocaties van afval op.
• De kwaliteit van de LMA-database stijgt, en daarmee ook de waarde van een belangrijke bron
voor risicogerichte toezicht en handhaving.
• U draagt bij aan een eerlijker economisch speelveld binnen uw regio.
Doe mee!
Geef uw omgevingsdienst vandaag nog op voor deze waardevolle expeditie. U kunt dit doen bij
Hans Neele (hans.neele@rws.nl), Remco Schoonenberg (remco.schoonenberg@rws.nl) of
Tjerk ter Veen (tjerk.ter.veen@rws.nl), of door te bellen met de LMA Helpdesk: (088) 797 71 02.
Meer informatie
Heeft u een vraag over deze expeditie? Neem ook dan contact op met Hans Neele
(hans.neele@rws.nl) Remco Schoonenberg (remco.schoonenberg@rws.nl) of Tjerk ter Veen
(tjerk.ter.veen@rws.nl). Of bel de LMA Helpdesk via (088) 797 71 02. Deze is bereikbaar op
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

