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WERKPROGRAMMA 2005

Adviezen
Voor 2005 stonden de volgende onderwerpen op de rollijst voor advies (tussen haakjes het
kwartaal waarin de adviesaanvraag verwacht werd en het daadwerkelijke moment van de
aanvraag):
• Beleidskader grond en bagger (en herziene regelgeving) als uitkomst van het project Grond en
Bagger (tweede kwartaal, aanvraag ontvangen in vierde kwartaal);
• Herziening Bouwstoffenbesluit (tweede kwartaal, aanvraag ontvangen vierde kwartaal);
• Normering minerale olie (vierde kwartaal, aanvraag ontvangen vierde kwartaal, maar wegens
ontbreken concreet voorstel geen advies);
• Beoordelingsrichtlijnen bodembeheer (tweede kwartaal, na overleg geen advies);
• Afkoppelen regenwater/infiltratie in de bodem (tweede kwartaal, geen aanvraag ontvangen);
• Drempelwaarden grondwaterrichtlijn (tweede kwartaal, aanvraag ontvangen eerste kwartaal);
• Uitkomsten duurzaam bodemgebruik in de landbouw (i.r.t. cross compliance) (tweede of
derde kwartaal, geen aanvraag ontvangen);
• Milieutoets kwaliteit meststoffen (tweede kwartaal, geen aanvraag ontvangen);
• Aspecten van de Nederlandse bodemstrategie (derde of vierde kwartaal, geen aanvraag
ontvangen);
• Referenties bodemkwaliteit (vierde kwartaal, aanvraag over biologische referenties ontvangen
in derde kwartaal, aanvraag landelijke referenties in vierde kwartaal);
• Saneringscriterium bodemsanering / beleidsmatige evaluatie interventiewaarden bodemsanering (tweede kwartaal, aanvraag ontvangen vierde kwartaal);
• Toetsdiepte nitraat in grondwater (tweede kwartaal, geen aanvraag ontvangen);
• Aanpak fosfaatverzadigde gronden (tweede kwartaal, geen aanvraag ontvangen).
• Evaluatie Welcome / ROSA (tweede kwartaal, geen aanvraag ontvangen).
De als onzeker geclassificeerde onderwerpen (samenwerken op bodemonderzoeksgebied, NOBO
beleidssturing op risicobeoordeling bodemverontreiniging en handreiking plannen met de
ondergrond cq. grondlaagtoets/indicatoren duurzaam bodemgebruik) zijn niet voor advies
voorgelegd.
Van de veertien voor 2005 aangekondigde adviesaanvragen zijn er zeven niet ontvangen in 2005.
Vijf aangekondigde adviesaanvragen zijn geclusterd in een adviesaanvraag over ‘prioritaire
projecten uitvoeringsprogramma bodembeleid’; het advies hierover is begin 2006 uitgebracht. De
provincie Limburg heeft in 2005 de Staatssecretaris van VROM verzocht de TCB te laten adviseren
over de gekozen saneringsoplossing voor een met mijnsteen opgevuld grintgat langs de Maas. In
overleg met de TCB is hiervan afgezien.
Werkgroepen en onderzoeksprojecten
Het Petit Comité Landbouw (PCL) bestaat uit de TCB-leden De Haan, De Ruiter, Oenema,
Verstraete en Roelofs. Het PCL behandelt onder andere adviezen op het terrein van de landbouw
die een zekere mate van urgentie hebben. Dit jaar bereidde het PCL de adviezen voor over het
Ontwerpbesluit, houdende wijzigingen van het Bgm, Lotv en BOOM, Vrijstelling ex art. 64 Wet
Bodembescherming en Vrijstelling Bgm in verband met champost.
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Het Petit Comité Monitoring (PCM) is in het leven geroepen om het TCB-project over monitoring
te begeleiden. Het bestaat uit de TCB-leden: Van Wijnen, Van den Akker en De Voogt. Het PCM
begeleidde de totstandkoming van het rapport TCB Definitiestudie Monitoring en de
vervolgstudie hierop.
Op het secretariaat werd in 2005 gewerkt aan de afronding van twee onderzoeksprojecten:
‘Gezondheidsrisico’s van bodem- en watergerelateerde biologische factoren’ en ‘Verloop van
organische stof in Nederlandse landbouwgronden’. De afronding van beide projecten heeft
vertraging opgelopen. Bij het eerstgenoemde project is de opdrachtnemer in gebreke gebleven; bij
het tweede project heeft onderbezetting van het secretariaat geleid tot vertraging. Er wordt naar
gestreefd beide projecten in de eerste helft van 2006 af te ronden.
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UITGEBRACHTE ADVIEZEN

Datum
9 maart
6 april

Aan
Minister van LNV
Minister van LNV

17 mei

Minister van LNV

21 juli

NNI

1 september

Minister van LNV

28 september Staatssecretaris VROM
3 november Minister van LNV
7 november Staatssecretaris VROM
30 november Staatssecretaris VROM

Onderwerp
Advies Onderzoeksvoorstel Wageningen UR
Advies Duurzamer bodemgebruik in de landbouw
Advies Ontwerpbesluit, houdende wijzigingen van
het Bgm, Lotv en BOOM
Commentaar ontwerpwijzigingsblad NEN 5740 en
NVN 5720 (standaard stoffenpakket)
Advies Vrijstelling ex art. 64 Wet
Bodembescherming
Advies Drempelwaarden grondwater voor de
kaderrichtlijn water
Advies Vrijstelling Bgm in verband met champost
Advies Referenties Biologische Bodemkwaliteit
Reactie op voorstel risicobeoordeling persistentie
gewasbeschermingsmiddelen

Kenmerk
S10
A36*, S16*
S21
S33
S45
A37, S53*
S60
S61
S59

* Deze documenten zijn ook in Engelse vertaling beschikbaar
Adviezen en rapporten van de TCB zijn verkrijgbaar via de website en er is een standaard
verzendlijst voor adviezen en rapporten. Afhankelijk van het onderwerp worden er 250-350
exemplaren van een advies of rapport verzonden naar met name medewerkers van (lagere)
overheden, adviesbureaus en onderzoeksinstellingen.
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UITGEBRACHTE RAPPORTEN (RESULTATEN VAN ONDERZOEKSPROJECTEN)

Westerhof, R., H.P. Boers, H. Passier, R. Busink. TCB Definitiestudie Monitoring, Inventarisatie van
monitoringsinspanningen die inzicht geven in chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit.
NITG 05-046-B0310, februari 2005 (uitsluitend verkrijgbaar via www.tcbodem.nl).
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REACTIES OP ADVIEZEN

De TCB ontving in 2005 geen offiële reacties op haar adviezen van de zijde van de adviesvragers.
Advies Onderzoeksvoorstel Wageningen UR
Mede naar aanleiding van het TCB-advies hebben de onderzoekers een nieuw voorstel geschreven
voor onderzoek naar managementmethoden bij melkveehouders in de Noordelijk Friese Wouden,
die onder andere zouden moeten leiden tot verminderde ammoniakemissie bij bovengronds
aanwenden van dierlijke mest. Besloten werd het onderzoek uit te stellen tot 2006 en het
onderzoeksvoorstel met verzoek tot ontheffing van de verplichting emissiearm mest aan te wenden
opnieuw aan de TCB voor te leggen. Deze adviesaanvraag is in december 2005 ontvangen; het
advies is medio januari 2006 uitgebracht.
Advies Duurzamer bodemgebruik in de landbouw
De TCB ontving een officieuze reactie in de vorm van een tabel waarin wordt aangegeven hoe met
de belangrijkste aanbevelingen van de TCB zal worden omgegaan. Het advies is veelvuldig
geciteerd in het LNV/VROM rapport Duurzaam bodemgebruik in de landbouw (2006). Het
secretariaat heeft kritisch commentaar geleverd op concepten van dit rapport.
Advies Ontwerpbesluit, houdende wijzigingen van het Bgm, Lotv en BOOM
In de nota van toelichting op het Besluit van 26 oktober 2005, houdende wijziging van
bovengenoemde besluiten (Staatscourant 2005, 548, paragraaf 9 (p. 40) van het besluit) wordt
uitgebreid ingegaan op het advies van de TCB.
Commentaar ontwerpwijzigingsblad NEN 5740 en NVN 5720 (standaard stoffenpakket)
Er waren grote bezwaren bij verschillende partijen, waardoor aanpassing van het standaard
stoffenpakket voorlopig is uitgesteld.
Advies Vrijstelling ex art. 64 Wet Bodembescherming
De TCB heeft zich beperkt tot het geven van argumenten voor en tegen het verlenen van
vrijstelling van het uitrijverbod. De Minister van LNV verleende vrijstelling onder vermelding van
deze argumenten in de toelichting op het besluit.
Advies Drempelwaarden grondwater voor de kaderrichtlijn water
Voor met name beleidsmedewerkers die betrokken zijn bij de discussies rondom het complexe
thema normstelling, bleek het advies zeer bruikbaar als eerste houvast bij het beleidsproces van het
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vaststellen van drempelwaarden. Het TCB advies wordt als één van de uitgangspunten
meegenomen in een project dat het RIVM in opdracht van VROM uitvoert. In dit project gaat het
RIVM verschillende scenario’s voor het afleiden van de drempelwaarden uitwerken.
Advies Vrijstelling Bgm in verband met champost
TCB zag geen bezwaar tegen de voorgestelde vrijstelling. Deze werd verleend.
Advies Referentie Biologische Bodemkwaliteit
Toegezegd is om een formele reactie te sturen. De beleidsmakers hebben laten weten blij te zijn met
de positieve insteek van de TCB. Bepaalde suggesties zullen naar vermogen worden overgenomen.
Reactie op voorstel risicobeoordeling persistentie gewasbeschermingsmiddelen
De commentaarpunten en aanbevelingen zijn opgenomen in een tabel, waarin de werkgroep die
het onderhavige rapport opstelde, aangeeft hoe met deze punten is omgegaan. Opvallend is het
defensieve karakter van de reactie van de werkgroep. Vaak wordt volstaan met (nogmaals) uit te
leggen hoe men tot de aanpak gekomen is.
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SYMPOSIA & WORKSHOPS

Ter gelegenheid van het afscheid van de heer Dr. J.J. Vegter als algemeen secretaris van de TCB
werd het symposium Omgaan met onzekerheden georganiseerd op donderdag 27 januari 2005 in
Theater Diligentia te Den Haag. Het programma bestond uit lezingen en toespraken:
• Welkom door dagvoorzitter ir. L.E. Stolker-Nanninga, voorzitter Technische commissie
bodembescherming
• Onzekerheden en risico’s in perspectief: drijfzand of vaste grond onder de voet? Drs. A.
Souren, Afdeling Filosofie en Wetenschapsstudies, Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde
en Informatica, Radboud Universiteit Nijmegen
• De waarde van normen en waarden, op goede (en slechte) gronden. Dr. A.W. JongmansLiedekerken, Afdeling Medische Milieukunde GGD’en Limburg, Streekgewest Westelijke
Mijnstreek, Geleen.
• Onzekerheden bij monitoring van grondwaterverontreiniging, Prof.dr. C. van den Akker,
Sectie Waterhuishouding, vakgroep Hydrologie, Faculteit Civiele Techniek, Technische
Universiteit Delft
• Onzekerheden in de vaststelling van blootstellingsrisico’s in ecosystemen, Dr. P. de Voogt,
Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica IBED, Universiteit van Amsterdam
• Onzekerheden bij beleidsonderbouwend onderzoek, Dr. A.P. van Wezel, Milieu en
Natuurplanbureau, RIVM
• Omgaan met risico’s bij beslissingen, Prof.dr. B. Ale, Sectie Veiligheidskunde, Technische
Universiteit Delft
• Onzekerheden bij advisering op het raakvlak van wetenschap en beleid, Dr. J. van Wensem,
Technische commissie bodembescherming
Het symposium werd bijgewoond door circa 120 belangstellenden. De lezingen zijn in te zien via
www.tcbodem.nl.
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BEZETTING COMMISSIE 2005

Bij de samenstelling van de TCB is ervoor gezorgd dat elk aspect van het werkterrein van de
commissie door minstens twee leden bestreken wordt. De leden van de TCB zijn lid op
persoonlijke titel.
Voorzitter:
•

mw. Ir L.E. Stolker–Nanninga te Delft, waarnemend burgemeester.

Leden:
• prof.dr.ir. F.A.M. de Haan, emeritus hoogleraar Bodemhygiëne en Bodemverontreiniging aan
de Landbouwuniversiteit Wageningen (plaatsvervangend voorzitter).
• dr. J.H. van Wijnen, Hoofd Cluster Milieu en Volksgezondheid GGD te Amsterdam, tot 1
september 2005.
• dr. F.H.M. Mischgofsky, Hoofd Corporate Research bij GeoDelft.
• prof.dr.ir. C. van den Akker, emeritus hoogleraar Hydrologie, sectie Hydrologie en Ecologie,
faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Technische Universiteit Delft.
• prof. dr. P.C. de Ruiter, hoogleraar Milieuwetenschappen, faculteit Geowetenschappen,
Universiteit Utrecht.
• mw. dr. A.W. Jongmans-Liedekerken, medisch milieukundige, afdeling Medische Milieukunde
GGD’en Limburg, Streekgewest Westelijke Mijnstreek, Geleen.
• prof.dr. W. Verstraete, hoogleraar Microbiële ecologie, vakgroep Biochemie en Microbiële
Technologie, Universiteit van Gent, België.
• prof.dr.ir. O. Oenema, hoogleraar management van nutriëntenstromen en bodemvruchtbaarheid, departement Omgevingswetenschappen, Wageningen Universiteit en Alterra,
Research Instituut voor de Groene Ruimte te Wageningen.
• prof.dr. J. Roelofs, hoogleraar aquatische ecologie, Radboud Universiteit Nijmegen.
• dr. P. de Voogt, docent Milieuchemie, vakgroep Milieu en Toxicologische chemie, faculteit
Scheikunde, Universiteit van Amsterdam.
In 2005 werden Stolker-Nanninga, De Haan, Van den Akker, Jongmans-Liedekerken, Verstraete,
De Voogt en Van Wijnen herbenoemd voor een termijn van vier jaar.
Ministerieel vertegenwoordiger van VROM
• dr. J.M. Roels, Ministerie VROM/DGM. Hoofd Afdeling Landelijk Gebied en Bodembeheer,
Directie Bodem, Water en Landelijk Gebied (tot 1 oktober 2005).
• drs. H.G. von Meijenfeldt, Ministerie VROM/DGM. Directeur Directie Bodem, Water en
Landelijk Gebied (vanaf 1 oktober 2005).
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BEZETTING SECRETARIAAT

Algemeen secretaris:
• mw. dr. J. van Wensem
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Plaatsvervangend secretaris:
• tot 1 juni 2005 vacature
• mw. dr. A.E. Boekhold (met ingang van 1 juni 2005)
Adjunct secretarissen:
• mw. drs. M. ten Hove;
• ir. Th. Banken;
• mw. drs. M. van der Aa.
Administratief medewerker:
• mw. M.A.J. Verdu-Lagraauw tot 30 november 2005;
• mw. S.I. Sewnarain met ingang van 1 november.
Tijdelijk personeel:
• mw drs. K.G.A. Huijsmans van Grontmij (2 dagen in de week, tot 1 mei 2005)
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PUBLICATIES EN PRESENTATIES SECRETARIAAT
Van Wensem, J. Towards a more ecologically sustainable land use. Poster op de 15de Annual
Meeting van SETAC Europe, Lille, mei 2005 (samenvatting opgenomen in abstract book)
Van der Aa, N.G.F.M. en R. Westerhof. The use of data from soil and groundwater quality
monitoring networks with respect to management measures. Presentatie op ConSoil 2005,
Bordeaux, oktober 2005 (samenvatting opgenomen in proceedings)
Van Wensem, J. Towards a more ecologically sustainable land use. Presentatie op ConSoil
2005, Bordeaux, oktober 2005 (samenvatting opgenomen in proceedings)
Van Wensem, J. An European framework for Site Specific Ecological Risk Assessment.
Summary special session 26 of the ConSoil Conference 2005 held in Bordeaux, oktober 2005.
Van der Aa, N.G.F.M. De visie van de TCB op nieuwe drempelwaarden grondwater.
Presentatie op Bodembreed, Lunteren, november 2005
Van Wensem, J. Bodem, boer en beleid, het TCB-advies. Presentatie op Bodembreed, Lunteren,
november 2005

OVERIGE ACTIVITEITEN SECRETARIAAT

N.G.F.M van der Aa
• Lid klankbordgroep van project in opdracht van VROM en enkele andere partijen met als doel
inventarisatie en evaluatie van monitoring- en rapportage-inspanningen en verplichtingen op
het gebied van Milieu, Natuur en Water
A. E. Boekhold
• Voorzitter onderzoeksbegeleidingsgroep humaan (OZBG)
• Lid klankbordgroep bodemonderzoek van LNV
• Lid begeleidingscommissie LNV-onderzoek door PPO naar duurzaam bodemgebruik: advies
uit de praktijk
• Lid begeleidingscommissie LNV-onderzoek door CLM naar maatschappelijke vraag naar
bodemdiensten in de landbouw
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M. ten Hove
• Lid Klankbordgroep Internationale Normstelling Stoffen
J. van Wensem
• Voorzitter redactie tijdschrift Bodem
• Vice-president Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe
• Lid begeleidingscommissie TRIAS project Ecosystem stability analysis (ESA): towards a
quantitative guide for user oriented soil management and ecological soil quality assessment.
• Lid utiliteitscommissie Ecogenomics project
• Lid promotiecommissie P.H.F. Hobbelen, Vrije Universiteit Amsterdam. Titel proefschrift:
Metal Pollution and the Functioning of Ecosystems. Bioavailability and effects of heavy metals
on the structure and functioning of detritivores in former floodplain soils in the Biesbosch, the
Netherlands
• College in cursus Toegepaste Ecologie, Vrije Universiteit Amsterdam
• College in cursus Environmental Toxicology, Landbouw Universiteit Wageningen
• Voorzitter sessie Biodiversity and community studies in soil ecotoxicology, 15de Annual
Meeting van SETAC Europe, Lille, mei 2005
• Voorzitter sessie An European framework for Site Specific Ecological Risk Assessment. Special
session 26 of the ConSoil Conference 2005 held in Bordeaux, oktober 2005
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POSITIE SECRETARIAAT BINNEN VROM

Het secretariaat van de TCB viel sinds de oprichting organisatorisch onder DGM. Het
personeelsbudget viel onder rechtstreeks onder DGM; het materiële budget werd via de directie
Bodem, Water, Landelijk gebied toegewezen. De budgetten werden gecontroleerd door DGM. In
de zomer van 2005 is het initiatief genomen om het secretariaat van de TCB organisatorisch onder
te brengen bij VROM Algemeen, Raden & Commissies. De Gemeenschappelijke dienst van VROM
controleert nu de budgetten van de TCB. Deze overheveling is per 1 januari 2006 ingegaan. De
inhoudelijke werkafspraken met DGM zijn ongewijzigd (zie bijlage 1).
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FINANCIËN

Kostenpost

Budget 2005 (euro)

Besteed in 2005 (euro)

Commissie

100.000,-

108.554

Onderzoek

80.000,-

63.535

Secretariaat (materieel)

85.000,-

94.414

Secretariaat (personeel)

370.000,-

Totaal

635.000,-

*
266.503*

* Er was in 2005 geen inzage in de werkelijk gemaakte personeelskosten, totaal exclusief personeelskosten.
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BIJLAGE 1
TCB M14(2005)
Aan:
Van:
Betreft:
Datum:
Cc:

dBWL
AS TCB
afspraken DGM/BWL–TCB
29 augustus 2005
voorzitter TCB

Aanleiding
Met het vertrek van de huidige ministerieel vertegenwoordiger en het grote verloop onder
medewerkers van BWL, is het een goed moment om de lopende afspraken tussen DGM, en waar
nodig meer specifiek BWL, en de TCB nog eens onder de aandacht te brengen. Deze afspraken
betreffen de inhoudelijke werkzaamheden van de TCB, zoals adviesaanvragen, reactie op
adviezen, planning, informatievoorziening, rol ministerieel vertegenwoordiger en benoemingen.
Hiernaast bestaan praktische werkafspraken tussen de TCB en BWL als het gaat om
(verantwoordelijkheden voor) budgetten, automatisering, huisvesting e.d. Ook deze afspraken zijn
thans aan verandering onderhevig, maar geen onderdeel van deze memo. In de memo wordt
conform de Wbb over Minister gesproken; bedoeld wordt Minister of Staatssecretaris.
Hieronder worden de afspraken per onderwerp beschreven en wordt, indien van toepassing, het
meest relevante artikel uit de Wet bodembescherming (Wbb) genoemd. Als bijlagen zijn
toegevoegd:
• De volledige tekst van hoofdstuk II van de Wbb met betrekking tot de Technische commissie
bodembescherming.
• Hoofdstuk 2 uit het Handboek van de commissie over ‘Advisering’.
Adviesaanvragen
Artikel 2a.1 Wbb
De commissie heeft tot taak Onze Minister desgevraagd te adviseren over de uitvoering van wettelijke
voorschriften en beleid, voor zover deze betrekking hebben op aangelegenheden van technische aard op het
gebied van de bodembescherming.
Adviezen worden aangevraagd door de Minister van VROM, LNV dan wel V&W (soms mede
namens de ander). Bij vragen van derden (bijvoorbeeld andere overheden) faciliteert de Minister
van VROM, rekening houdend met de capaciteit van TCB. Overwegingen kunnen ook zijn: dient
de vraag van derden een algemeen belang, is het schaalniveau landelijk of regionaal, is er sprake
van een belangentegenstelling tussen het Rijk en andere overheden.
VROM vraagt om advies bij beleidsvernieuwing of nieuw beleid, wijziging normen/normstellingsmethoden, risicobeoordelingsmethoden, nieuwe of aangepaste technische onderbouwing
beleid, nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving (bijvoorbeeld AMvB’s). Adviesaanvragen
kunnen op strategisch, operationeel of uitvoeringsvlak liggen. De voorkeur van de commissie ligt
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bij strategische advisering, dit impliceert advisering vroeg in het traject
beleidsvoorbereiding (zie ook hoofdstuk 2 uit het Handboek van de commissie).

van

de

Planning
Artikel 5d1 Wbb
De voorzitter van de commissie pleegt tenminste eenmaal per jaar overleg met Onze Minister over de door de
commissie voorgenomen werkzaamheden voor de komende twaalf maanden. De commissie stelt vervolgens
haar programma vast en zendt dit aan Onze Minister.
De ministerieel vertegenwoordiger houdt een rollijst bij met beoogde adviesaanvragen. De rollijst
wordt minimaal eens per jaar bijgewerkt ter voorbereiding van het overleg dat de commissie eens
per jaar heeft met vertegenwoordigers van adviesvragende Ministers (VROM, LNV, V&W). Bij dit
overleg komen tevens de overige geplande activiteiten van de commissie aan de orde.
De minimale termijn voor een regulier advies is 3 vergaderingen (3 maanden bij een goede
planning). Een voorgesprek met secretariaat over de planning en inhoud van de adviesaanvraag is
gewenst. Indien de adviestermijn onverhoopt niet gehaald wordt of bij capaciteitsproblemen
overlegt het secretariaat met de ministerieel vertegenwoordiger (en/of de adviesvrager indien deze
niet VROM is). Briefadviezen van beperkte omvang kunnen in een kortere termijn worden
afgerond.
Reactie op adviezen
Om tot een optimale advisering te kunnen blijven komen, is het nodig dat de commissie reacties
ontvangt op adviezen, in de vorm van een brief ondertekend door of namens Onze Minister
waarin ingegaan wordt op de wijze waarop het advies verwerkt is/zal worden.
Informatievoorziening
Artikel 2b Wbb
Onze Minister en Onze Ministers wie het mede aangaat, dragen er zorg voor dat de commissie op de hoogte
wordt gehouden ten aanzien van het beleid op het gebied van de bodembescherming.
Binnen de departementen worden medewerkers aangewezen die het secretariaat van de commissie
regelmatig informeren over bepaalde onderwerpen, met het oog op toekomstige advisering. In het
jaarlijkse overleg met VROM, LNV en V&W wordt een lijst opgesteld van deze onderwerpen en de
betrokken medewerkers. De commissie geeft aan welke secretarissen met welke onderwerpen
belast zijn.
Rol ministerieel vertegenwoordiger
Artikel 5.2 Wbb
Onze Minister kan ambtenaren aanwijzen, die bevoegd zijn tot het bijwonen van de door de commissie
gehouden vergaderingen, met dien verstande dat in de vergaderingen van de commissie ten hoogste een van
die ambtenaren aanwezig is.
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De ministerieel vertegenwoordiger vervult de brugfunctie tussen commissie en de Minister. Hij zet
vragen van de commissie uit bij de departementen en is het aanspreekpunt voor rollijst, planning
en informatievoorziening. Hij woont alle plenaire vergaderingen van de commissie bij en ontvangt
daarvoor de vergaderstukken. Ziet toe op wettelijke verankering van de commissie. Hij behandelt
verzoeken tot wijziging van de samenstelling van de commissie of verzoeken tot verlenging van de
zittingstermijn van de leden.
De ministerieel vertegenwoordiger dient de TCB te kunnen informeren over strategische aspecten
van het milieubeleid, met name met betrekking tot de bodem. Om intra- en interdepartementaal
met voldoende mandaat te opereren en gezaghebbend de commissie te kunnen informeren is een
niveau van (plv.) directeur vereist.
Benoemingen
Benoemingen van de algemeen secretaris (AS) en plv. AS geschieden op voordracht van de
voorzitter van de TCB en met instemming van de SG van VROM. Benoemingen van de ministerieel
vertegenwoordiger geschieden op voordracht van de directeur BWL en met instemming van de
voorzitter en AS van de TCB.
(nb. Bijlagen bij dit memo niet toegevoegd)
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