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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 6 juli 2010
Hierbij bied ik u het werkprogramma 2010 aan van de Adviesraad
Gevaarlijke stoffen.1 Ik heb de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)
inmiddels laten weten dat ik in kan stemmen met het voorliggende
werkplan.
Verleden jaar nog was de verwachting dat oprichting van de nieuwe Raad
voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) begin 2010 zou plaatsvinden. Aangezien de strategische adviestaken van de AGS over zouden
gaan naar de RLI, zou opheffing van de AGS eveneens begin 2010
geschieden. Een werkprogramma voor de AGS voor 2010 bleek om die
reden niet meer noodzakelijk.
Inmiddels is de situatie gewijzigd door de val van het kabinet in februari
2010. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp tot oprichting van de
nieuwe Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur controversieel
verklaard. Als gevolg daarvan is het wetsvoorstel tot opheffing van de
Adviesraad eveneens controversieel verklaard, en zal behandeling
daarvan pas plaats vinden wanneer een volgend Kabinet is aangetreden.
Dit betekent dat opheffing van de AGS op zijn vroegst eind 2010 kan
plaatsvinden en de AGS gedurende 2010 nog operationeel blijft. Daarmee
is een werkprogramma AGS voor 2010 noodzakelijk.
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Ten aanzien van het werkprogramma voor 2010 merk ik het volgende op:
– De AGS geeft aan het gevraagde advies naar aanleiding van de PGS
publicatie over zwaveldioxide (PGS 10) zo spoedig mogelijk te
behandelen. Ik stel dat op prijs .
– Daarnaast zijn ik voor de volgende onderwerpen (ongevraagde)
adviezen in 2010 door de AGS in voorbereiding:
• Methodologie van de risicoanalyse
• Interne en externe veiligheid
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•
•

Verantwoordelijkheidstoedeling in de fysieke veiligheid
Letselindicatoren, scenarioanalyse en maatregelen.

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. C. Huizinga-Heringa
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