Risicoprofiel afvalproducenten
Tijdens deze expeditie verkennen we de mogelijkheden voor een operationele scan. Deze
geeft u grip op het risicoprofiel van individuele afvalproducenten.
Waarom deze expeditie?
De meldgegevens van het LMA geven zicht op de omgang met en verwerking
van afvalstoffen. Daarnaast bieden de meldgegevens u inzicht in de herkomst van afvalstoffen.
Juist bij deze verdiepende vorm van risicoprofilering is het belangrijk om uit de meldgegevens de
juiste conclusies te trekken. Deze expeditie helpt u bij het beoordelen van de meldgegevens van
inrichtingen waar enkel afvalstoffen vrijkomen.
Wat gaan we doen?
Waar onze experts de mogelijkheden en potentie van de meldgegevens kennen, heeft uw
organisatie een scherp zicht op de optimale inpassing van de verkregen inzichten in de
organisatie. Daarom gaan we samen op zoek naar de best mogelijke vorm voor het opstellen en
opleveren van een risicoprofiel voor afvalproducenten, zodat u het toezicht op deze doelgroep
effectief en efficiënt kunt uitvoeren.
Wat is het resultaat?
• Zicht op de risico’s bij de afval producerende bedrijven in uw beheersgebied.
• Houvast bij het stellen van kritische vragen aan deze afvalproducenten.
• De mogelijkheid om uw strategische beleid actueel en risicogericht te maken.
Daarnaast is een belangrijk aandachtspunt tijdens deze expeditie de inpassing van het
risicoprofiel voor afvalproducenten in uw bedrijfsvoering. Denk aan het antwoord op vragen als:
wat is de beste manier om de analyse voor u beschikbaar te maken? Waar in uw organisatie
heeft u deze nodig, en op welk moment?
Doe mee!
Geef uw omgevingsdienst vandaag nog op voor deze waardevolle expeditie. U kunt dit doen bij
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 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.

