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Voorwoord 
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 

 
Voor u ligt het provinciaal Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 
2016. Op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor)

1
 moet elke provincie jaarlijks een Uitvoerings-

programma vaststellen waarin het provinciale vergunningen-, toezichts- en handhavingsbeleid in 
concrete activiteiten is uitgewerkt. In het Bor is bepaald, dat wij Provinciale Staten het programma 
en de daarin gekozen inhoudelijke insteek en bijbehorende aandachtspunten mee moeten delen.

2
 

Insteek en aandachtspunten moeten vervolgens, voor zover van toepassing, op voldoende 
detailniveau terugkomen in de concrete programmering (urenbesteding en aantallen vergunningen 
en controles) van de verschillende activiteiten. Het voorliggende Jaarprogramma VTH 2016 geeft 
daar invulling aan. Het programma 2016 wordt vrijwel in z’n geheel uitgevoerd door de Regionale 
Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht. Alleen vergunningverlening ‘groene’ regelgeving is met de komst 
van de RUD Utrecht bij de provincie achtergebleven. Daarnaast worden alle BRZO-taken uitgevoerd 
door de speciaal voor dit taakveld opgerichte interprovinciale RUD Noordzeekanaalgebied. 
Uitgangspunt is, dat het Jaarprogramma VTH 2016 budgettair neutraal is ten opzichte van 2015. 
 
Net als in 2015 ligt in 2016 de prioriteit wat betreft vergunningverlening bij het goed en tijdig 
vergunnen van activiteiten. Bij de uitvoering van de toezichts- en handhavingstaken ligt de nadruk op 
het uitvoeren van toezicht op een risico-georiënteerde wijze. Dit betekent dat activiteiten die risicovol 
en bestuurlijk en/of maatschappelijk belangrijk zijn, prioriteit krijgen. Het programma geeft aan welke 
keuzes er (in samenspraak met de beleidsafdelingen) zijn gemaakt en welke resultaten verwacht 
kunnen worden. De recent geactualiseerde risico-analyses per taakveld worden opgenomen in het in 
voorbereiding zijnde Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2016-2019. In dat 
Beleidsplan wordt ook gerefereerd aan onze nieuwe provinciale VTH strategie Omgevingsrecht 
2016-2019 en het nieuwe Collegeprogramma 2015-2019 (‘In verbinding’).  
 
Nalevingsgericht werken vinden we belangrijk. Zo streefden wij voor 2013 voor het eerst officieel 
naar een toezichtseffect van tenminste 75%. Dat wil zeggen dat bij 75% van het aantal gecontro-
leerde bedrijven en gecontroleerde ‘groene’ ontheffingen/vergunningen de bij de eerste controle 
aangetroffen (majeure) overtredingen binnen de daarvoor bestemde termijn ongedaan moesten zijn 
gemaakt zónder toepassing van bestuursdwang. Vanwege de in 2013 behaalde resultaten legden 
we voor 2014 de lat wat hoger. Ook hebben we toen de kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) 
uitgebreid met ‘spontaan naleefgedrag’ en ‘controle-intensiteit’. Het verzamelen van de onder-
liggende gegevens bleek echter lastiger dan gedacht. Voor 2016 hebben we de kpi’s daarom herijkt 
en waarborgen gecreëerd voor een goed realiseerbare monitoring. Kort na dit Jaarprogramma VTH 
2016 stellen wij ook een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst met de RUD Utrecht vast. Ook in 
2016 geldt voor ons als provincie, de RUD NZKG en de RUD Utrecht, de noodzaak van consequent 
rapporteren over bereikte resultaten, het naleefgedrag en andere beleidsbepalende info, zijnde het 
vertrekpunt voor de in een volgend jaar op de betrokken beleidsvelden in te zetten fte-capaciteit.  
 
Samenvattend: dit Jaarprogramma VTH 2016 is op hoofdlijnen een voorzetting van het Jaarpro-
gramma VTH 2015. In het begin van hoofdstuk 2 hebben wij aangegeven bij welke VTH-
beleidsterreinen wij in 2016 méér of juist minder uren gaan inzetten. De motivering vloeit o.a. voort uit 
de kwartaalrapportages. Het Jaarprogramma VTH 2016 voldoet aan het Besluit omgevingsrecht (Bor).  
 

Leeswijzer 
Hoofdstuk 1 start met enkele kaderstellende opmerkingen en een overzicht van de gehanteerde 
kritische prestatie-indicatoren en de monitoringskapstokken uit het Besluit omgevingsrecht. Hoofdstuk 
2 is het hart van het Jaarprogramma VTH 2016: het Uitvoeringsprogramma VTH 2016. Afgesloten 
wordt met een samenvattend overzicht van de urentoedeling per beleidsactiviteit in 2016. Als Bijlage is 
opgenomen het provinciebrede VTH-Samenwerkingsprogramma 2016.  

                                                      
1
   Artikel 7.4  Uitvoeringsprogramma: De bestuursorganen, bedoeld in artikel 7.3, eerste en tweede lid, werken jaarlijks 
het uitvoerings- en handhavingsbeleid uit in een uitvoeringsprogramma voor hun organisatie waarin wordt aangegeven welke 
van de voorgenomen activiteiten de bestuursorganen het komende jaar zullen uitvoeren. Daarbij houden de bestuursorganen 
rekening met de krachtens die leden gestelde doelen en de krachtens art. 7.3, zevende lid, onder a, gestelde prioriteiten.   

2
   Artikel 7.4, derde lid:  De bestuursorganen, bedoeld  in art. 7.3, eerste lid, delen het uitvoeringsprogramma mee aan 
de gemeenteraden, provinciale staten, onderscheidenlijk het algemeen bestuur van waterschappen. 
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1. Inleiding 
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 

 

Jaarlijks stellen wij een grotendeels door de RUD Utrecht voorbereid Jaarprogramma 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) vast waarin wij aangeven welke VTH-activiteiten 
de RUD Utrecht in uitvoering zal nemen. De RUD Utrecht, waarin de provincie en 11 gemeenten 
samenwerken, voert voor onze provincie en voor de betrokken gemeenten minimaal het basistaken-
pakket uit. Het Jaarprogramma VTH 2016 ligt in het verlengde van de ‘productencatalogus’ (PDC) van 
de provincie die weer als basis fungeert voor de onder dit VTH-Jaarprogramma 2016 liggende 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO). Uitgangspunt is, dat het VTH Jaarprogramma 2016 budgettair 
neutraal is ten opzichte van 2015. Het VTH Jaarprogramma 2016 is een overall uitvoeringsprogramma 
voor de fysieke leefomgeving. Het bevat vergunningverlenings- en handhavingsactiviteiten op het 
gebied van (niet limitatief): milieu, handhaving ‘groene’ regelgeving, bodembescherming, natuur, 
zwemwater, ontgrondingen en grondwater. Het onderdeel vergunningverlening ‘groene’ regelgeving is 
opgesteld door team VVN. Dit ‘groene’ onderdeel is medio 2014 niet mee naar de RUD Utrecht 
overgegaan. 
Voor 2013 hanteerden wij een naleefdoelstelling

3
 van 75%. In 2013 waren de naleefresultaten beter 

dan verwacht (percentages variërend van 90% tot 100%). Wij menen dat, wanneer wij een percentage 
van gemiddeld 90% halen, er sprake is van een voldoende preventieve werking van ons toezichts- en 
handhavingsbeleid. Een dergelijke prijs-kwaliteit-resultaat-verhouding vinden wij voor de tijdsduur van 
ons huidige collegeprogramma passend en acceptabel. Een hoger percentage (bijv. 100%) achten wij 
niet realistisch. Ook zouden wij daarbij tegen financiële grenzen aanlopen. Onze streefnorm voor 2016 
is daarom dezelfde als die voor 2015/2014.   
 

1.1 Doel  
Dit Jaarprogramma VTH 2016 omvat het takenpakket 2016 en geeft wat betreft inzet van middelen en 
menskracht de keuzes aan die wij eind 2015, voor zover van toepassing met de RUD Utrecht

4
 hebben 

gemaakt. Om de provinciale VTH-taken goed te kunnen uitvoeren, hanteren wij ook in 2016 een risico-
georiënteerde werkwijze. De voor 2016 geplande werkzaamheden zijn onder meer gebaseerd op de 
VTH werkresultaten van de eerste drie kwartalen van 2015. Daarnaast is het Jaarprogramma VTH 
2016 geënt op de eind 2015 uitgevoerde risicoanalyse rond de kleursporen ‘grijs’ (milieu), ‘blauw’ 
(grond-)water) en ‘groen’ (natuurregelgeving). Voor het ‘rode’ kleurspoor (ruimtelijke regelgeving) is 
opnieuw gebruik gemaakt van de medio 2013 uitgevoerde risicoanalyse. De risicoanalyses worden 
opgenomen in het in voorbereiding zijnde Beleidsplan VTH 2016-2019.  
Samenvattend is het doel van het Jaarprogramma VTH 2016:  
 inzicht geven in de (risicogerichte) uitwerking van het VTH-beleid in de vorm van concrete VTH-activiteiten. 

Ergo: welke vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken gaan de RUD Utrecht, de provincie 
(team VVN) en de RUD Noordzeekanaalgebied (BRZO-taken) in 2016 uitvoeren? 

 inzicht  geven in relevante nieuwe ontwikkelingen en projecten; 

 invulling geven aan de landelijke procedurele en inhoudelijke kwaliteitseisen voor vergunningverlening en 
handhaving uit het nieuwe Besluit omgevingsrecht (Bor).   
   

1.2 Kritische prestatie-indicatoren 
Om te bepalen of de provincie op de goede weg is, zijn voor het eerst in 2013 zogeheten kritische 
prestatie-indicatoren vastgesteld voor verschillende beleidsterreinen. Een indicator is bijvoorbeeld het 
percentage vergunningen dat binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn is afgegeven. In 2015 is 
gebleken dat sommige indicatoren in de praktijk van alledag (ook vanwege nog niet toereikende 
techniek) moeilijk te monitoren waren. Wij hebben daarom de lijst met kpi’s aangepast.   
 
 

                                                      
3
   Het betreft hier niet het spontane naleefgedrag, maar het toezichtseffect. Dat wil zeggen, dat bij tenminste 75% van 

het aantal gecontroleerde bedrijven en gecontroleerde ‘groene’ ontheffingen/vergunningen, de bij de eerste controle 
aangetroffen (majeure) overtredingen binnen de daarvoor bestemde termijn ongedaan moeten zijn gemaakt zónder 
toepassing van bestuursdwang. Concreet: wanneer alle bedrijven zich houden aan afspraken om de bij hun geconstateerde 
overtredingen ongedaan te maken, is het toezichtseffect 100%. Wanneer er bij de helft van de bedrijven nog aanvullende 
provinciale / RUD energie in moet worden gestoken, is het toezichtseffect 50%, enz.  Voor een toelichting op het spontane 
naleefgedrag: zie noot 5 op de volgende pagina.  

4
   Voor wat betreft de BRZO-taken geldt, dat wij die hebben belegd bij de RUD Noordzeekanaalgebied.  
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Spontaan naleefgedrag en toezichtseffect 
Bij de kritische prestatie-indicatoren onderscheiden wij bij de toezichts- en handhavingswerkzaam-
heden ‘toezichtseffect’ en ‘spontaan naleefgedrag’. 
-  Toezichtseffect ziet (zie ook noot 3) op de situatie ná een eerste controle. Het toezichtseffect is goed 
wanneer ná de eerste controle de overtreding is ongedaan gemaakt zónder bestuursdwang.  
-  Spontaan naleefgedrag ziet op de situatie waarbij een locatie (bijvoorbeeld de Vecht in relatie tot 
hetgeen er aan vaartuigen en andere objecten in is aangemeerd), danwel een vergunning- of 
ontheffinghouder bij een eerste controle vrij is van overtredingen, resp. aan alle voorschriften voldoet.

5
  

 

        

KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN  
Streefnorm 

2016 
Gerealiseerde percentages 2015  

VERGUNNINGVERLENING     

1 Jaarplan Vergunningverlening 90% 71% (ontheffingverlening Natuurbe-
schermingswet niet meegerekend) 

6
 

2 

percentage binnen de termijn 
verleende milieuvergunningen bij: 
- Wet milieubeheer 
- Vuurwerkbesluit 
- Wet luchtvaart 

 

90% 

- Wet milieubeheer: 100% 
- Vuurwerkbesluit: 100% 
- Wet luchtvaart: 66% 
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percentage binnen de termijn 
verleende vergunningen 
bodemregelgeving: 
- Wet bodembescherming 
- Ontgrondingenwet 
- Waterwet 

 

90% 
 

 
- Bodemdeelzaken: 50%
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- Ontgrondingen: 65%
8
 

- Waterwet: 80% 
 

HANDHAVING     

KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN  
Streefnorm 

2016 

 
Gerealiseerde percentages 2016  

 

  Spontaan naleefgedrag
9
   Zie noot 9 over in te vullen percentages 2016 

4 

 
Boswet: aantal uitgevoerde 

reguliere controles waarbij geen 
overtredingen zijn geconstateerd  

80% 
Bij .. van de … gecontroleerde locaties was 

alles in orde (= … %)  

                                                      
5
    Monitoring van spontaan naleefgedrag is vooral in het buitengebied minder gemakkelijk dan monitoring van het 
toezichtseffect. Wanneer al de gecontroleerde vergunningen/ontheffingen goed worden nageleefd, is er sprake van een 
spontaan naleefgedrag van 100%. Bij surveillances in het veld ligt het lastiger en moet er, indien überhaupt mogelijk, gebruik 
worden gemaakt van aannames. Stel: er is een werkveld waarbij in één dag 10 potentiële overtredingslocaties bezocht 
kunnen worden (bijv. projectmatige aanpak van in de Hollandse IJssel aangemeerde recreatievaartuigen). Wanneer 5 van de 
10 aangetroffen vaartuigen voldoen aan de provinciale Landschapsverordening, dan is er sprake van een spontaan 
naleefgedrag van 50%. Per werkveld kunnen (bijv. in verband met de uitgestrektheid van het gebied) er dus verschillen zijn in 
het aantal in redelijkheid per dag te controleren overtredingslocaties. Daar waar in redelijkheid geen vast aantal locaties per 
dag bezocht kan worden, wordt het totaal aantal per jaar bezochte potentiële overtredingslocaties gedeeld door het aantal 
aangetroffen overtredingen. Ook dat levert een goed beeld op van het actuele spontane naleefgedrag op het betreffende 
(deel)werkterrein. 

6   Ook buiten de Natuurbeschermingswet zaken werd het percentage van 90% niet gehaald. Dat is vooral veroorzaakt   
door de via de Faunabeheereenheid (FBE) ingediende aanvragen op grond van de Flora- en faunawet die onvoldoende op 
volledigheid en ontvankelijkheid werden getoetst voordat de aanvragen naar de provincie werden doorgestuurd. Inmiddels zijn 
er nieuwe afspraken gemaakt om de procedure te verbeteren en daarmee ook termijnoverschrijdingen te voorkomen. Deze 
afspraken hebben ertoe geleid dat in het vierde kwartaal alle ontheffingen binnen de wettelijke termijn zijn afgehandeld. 

7
   Dit geeft een vertekend beeld. In 2015 is veel aan achterstanden gedaan die per definitie buiten de termijn vallen. 

8
   Vanuit klantvriendelijkheid (vlotte behandeling) is veelal voor de korte procedure gekozen. De termijnen hiervoor zijn 
een aantal keren overschreden. Wanneer op voorhand voor de lange procedure was gekozen (= klant-onvriendelijk) zou er 
een 100% score gerealiseerd zijn. 

9
            De streefpercentages zijn hoog ingezet. Voor 2016 zijn ze nog indicatief. Met de nieuwe/aangepaste criteria wordt in 

2016 ervaring opgedaan. In het Jaarprogramma VTH 2017 kunnen wij dan op basis van de resultaten uit 2016 een meer 
onderbouwd percentage opnemen. De percentages over 2016 worden eind 2016 vastgesteld op basis van de resultaten van 
de kwartaalrapportages over 2016. 
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5 

 
Flora- en faunawet / Nb wet:  

aantal uitgevoerde controles  
waarbij geen overtredingen zijn 
geconstateerd 
 

80% 

 
Bij .. van de … gecontroleerde locaties was 

alles in orde (= … %) 
 

6 

 
Provinciale 
Landschapsverordening; 
borden, banieren, etc.: 

aantal uitgevoerde reguliere 
controles waarbij geen 
overtredingen zijn geconstateerd  
 

80% 
Bij .. van de … gecontroleerde locaties was 

alles in orde (= … %) 
  

7 

 
Provinciale 
Landschapsverordening; 
storten, ophogingen, etc.: 

aantal uitgevoerde reguliere 
controles waarbij geen 
overtredingen zijn geconstateerd  
 

80% 
Bij .. van de … gecontroleerde locaties was 

alles in orde (= … %) 
  

8 

 
Provinciale Landschaps-
verordening; wateren, 
recreatievaartuigen, etc.: 

aantal uitgevoerde reguliere 
controles waarbij geen 
overtredingen zijn geconstateerd  
 

80% 
Bij .. van de … gecontroleerde locaties was 

alles in orde (= … %) 
 

9 

 
Wet milieubeheer: 

aantal uitgevoerde reguliere 
controles waarbij geen 
overtredingen zijn geconstateerd   

90% 
Bij .. van de … voor de eerste maal 

gecontroleerde Wm-bedrijven zijn geen 
overtredingen geconstateerd 

10 

 
Ontgrondingenwet: 

aantal uitgevoerde reguliere 
controles waarbij geen 
overtredingen zijn geconstateerd   
 

80% 
Bij .. van de … voor de eerste maal 

gecontroleerde ontgrondingsvergunningen 
zijn geen overtredingen geconstateerd 

11 

 
Waterwet: 

aantal uitgevoerde reguliere 
controles waarbij geen 
overtredingen zijn geconstateerd   
 

90% 

Bij .. van de … voor de eerste maal 
gecontroleerde WKO- en andere 

Waterwetvergunningen c.a. zijn geen 
overtredingen geconstateerd en zijn 

evaluatierapporten en/of jaarrapportages 
tijdig ingediend 

12 

 
WHVBZ: 

aantal uitgevoerde reguliere 
controles waarbij geen 
overtredingen zijn geconstateerd   
 
 

80% 
Bij .. van de … voor de eerste maal 

gecontroleerde badinrichtingen zijn geen 
overtredingen geconstateerd 

  Toezichtseffect 
 

Gerealiseerd in 2016 

13 

 
Wet milieubeheer: 

percentage van het aantal 
gecontroleerde Wet- 
milieubeheer bedrijven dat de bij 
de eerste controle aangetroffen 
(majeure) overtredingen binnen 
de daarvoor bestemde termijn 
ongedaan heeft gemaakt   

90% 
Bij .. van de … voor de eerste maal 

gehercontroleerde Wm-bedrijven waren alle 
overtredingen hersteld 
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14 

 
Ontgrondingenwet: 

percentage van het aantal 
gecontroleerde 
ontgrondingsvergunningen, waar 
de bij de eerste controle 
aangetroffen (majeure) 
overtredingen binnen de daarvoor 
gegeven termijn ongedaan zijn 
gemaakt 
 

80% 

Bij .. van de … voor de eerste maal 
gehercontroleerde 

ontgrondingsvergunningen waren alle 
overtredingen hersteld 

15 

 
Waterwet: 

percentage van het aantal 
gecontroleerde WKO- en andere 
Waterwetvergunningen, waar de 
bij de eerste controle 
aangetroffen (majeure) 
overtredingen binnen de daarvoor 
gegeven termijn ongedaan zijn 
gemaakt 
 

90% 
Bij .. van de … voor de eerste maal 

gehercontroleerde WKO-vergunningen c.a. 
waren alle overtredingen hersteld  

16 
 

 

 

 
WHVBZ: 

percentage van het aantal 
gecontroleerde badinrichtingen 
getoetst op WHVBZ-
voorschriften, waar de bij de 
eerste controle aangetroffen 
(majeure) overtredingen binnen 
de daarvoor gegeven termijn 
ongedaan zijn gemaakt 
 

90% 
Bij .. van de … voor de eerste maal 

gehercontroleerde badinrichtingen waren 
alle overtredingen hersteld 

  
Controle-intensiteit 
 

 
Gerealiseerd in 2016 

17 

 
Wet milieubeheer: 

percentage van het geplande 
aantal Wm-bedrijven dat in 2016 
1x is bezocht en gecontroleerd 

95% 
 

18 

 
Ontgrondingenwet: 

percentage van het aantal 
ontgrondingsvergunningen dat 
fysiek is gecontroleerd 

90% 
 

19 

 
WHVBZ: 

percentage van het totaal aantal 
badinrichtingen en peuterbaden 
dat jaarlijks wordt gecontroleerd 
 

90% ..% 

 
 

20 
 
 
 

WHVBZ: 

percentage van het geplande 
aantal zwemplaatsen in 
oppervlaktewater dat minimaal 
één keer per jaar wordt 
gecontroleerd 

100% ..% 

  
 
Milieuklachtentelefoon 
 

Aantal   Soort klachten 

22 

 
aantal bedrijven / objecten dat 
per jaar aanleiding geeft tot 15 of 
meer milieuklachten 
 

 
Klachtlocaties (+ aantal klachten): …….. 
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23 

 
 
 
percentage van het aantal 
milieuklachten waarover binnen 2 
weken richting klager is gemeld, 
hoe de provincie er mee om is 
gegaan 

Percentage Opmerkingen 

  

    

 
 

1.3 Milieuklachtenafhandeling 
De RUD Utrecht handelt voor al de aan haar uitbestede VTH-taken milieuklachten af. In het Utrechtse 
wordt veel gebruik gemaakt van de front-office van de provinciale milieuklachtentelefoon. Het op-
nemen en afhandelen van milieuklachten beschouwen wij als een essentieel onderdeel van de 
toezichtstaak milieu. De meeste klachten hebben betrekking op milieu-aspecten zoals geur en geluid.  
Wanneer er klachten zijn, wordt geverifieerd of het bedrijf dat door de klager is genoemd ook 
daadwerkelijk de veroorzaker is van de overlast.  
 
 

1.4 Monitoring 
Een goede centrale registratie van handhavingszaken vergemakkelijkt het vervolgtraject (repressief 
toezicht en sancties) en verschaft inzicht in de gehele keten vanaf de gesignaleerde overtreding tot en 
met de afhandeling. Het voordeel hiervan is dat diensten en afdelingen over en weer profiteren van de 
informatie. Het registreren van kwantitatieve en kwalitatieve handhavingsgegevens is met name van 
belang ten behoeve van het te voeren beleid, de in te zetten capaciteit en de verantwoording naar 
bestuur en management. Om goed te kunnen monitoren of de uitvoering van VTH-werkzaamheden 
kwalitatief en kwantitatief voldoende is geweest, moeten van te voren goed meetbare doelstellingen 
zijn geformuleerd. Wij hanteren de volgende in het (gewijzigde) Besluit omgevingsrecht (artikelen 7.7 
en 7.8) bedoelde monitoringskapstokken:  
● aantallen uitgevoerde controles; 
● geconstateerde (soort) overtredingen (naar aard, gebied, etc.); 
● een duidelijk verslag over (ontwikkelingen / trends in) het naleefgedrag; 
● aantallen en soorten handhavingstrajecten (p-v’s, bestuurlijke waarschuwingen, LOD’s, etc.); 
● aantal opgelegde bestuursrechtelijke sancties (BSB-M’s). 
 
 

1.5 Verantwoording 
Na afloop van elk kwartaal stellen de RUD Utrecht en het provinciale team VVN  tijdig een rapportage 
op waarin, voor zover van toepassing, tenminste over de onder 1.4 genoemde indicatoren informatie 
wordt verschaft. De 3

e
 (en voor zover mogelijk ook nog de 4

e
) kwartaalrapportage – in de vorm van 

een cumulatieve jaarrapportage – is de belangrijkste input voor het opstellen van het VTH-
Jaarprogramma voor het daarop volgende jaar. De RUD Noordzeekanaalgebied werkt met drie 
(tertaal)rapportages per kalenderjaar. 
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2. Uitvoeringsprogramma VTH 2016 
 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 

 

2.0    Algemeen 
In opdracht van de provincie voert de RUD Utrecht sinds 1-7-2014 provinciale VTH-activiteiten uit. De 
uitvoering van vergunningverlening ‘groene wetten’ is vooralsnog bij de provincie achtergebleven. De 
BRZO-taken worden in opdracht van de provincie uitgevoerd door de interprovinciale RUD 
Noordzeekanaalgebied.  
Par. 2.1 start met een toelichting over de toekomstige Wet natuurbescherming. In par. 2.2 staan de 
VTH beleidsterreinen vermeld die de RUD Utrecht in mandaat voor de provincie Utrecht uitvoert. 
‘Groene vergunningverlening’ wordt uitgevoerd door de provinciale afdeling UFL (team VVN). Het 
Jaarprogramma VTH 2016 omvat de volgende werkvelden / onderdelen: 
 

2.2.1 Flora- en faunawet 
2.2.2 Boswet 
2.2.3 Natuurbeschermingswet 1998 
2.2.4 Natuurschoonwet 
2.2.5 Provinciale Landschapsverordening 

2.2.5.1  Hoofdstuk II  (borden, vlaggen, banieren en spandoeken) 
2.2.5.2  Hoofdstuk III (storten, dempen, ophogen) 
2.2.5.3  Hoofdstuk IV (wateren, recreatie- en woonschepen, steigers, boatsavers) 
2.2.5.4  Hoofdstuk V (kleine landschapselementen) 

2.2.6     Ontgrondingen 
2.2.7  Provinciale Milieu Verordening (PMV) stiltegebieden 
2.2.8  Provinciale Milieu Verordening (PMV) grondwaterbeschermingsgebieden  
2.2.9    Waterwet 
2.2.10  Wet bodembescherming 
2.2.11  Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
2.2.12  Wet milieubeheer en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
2.2.13  Wet milieubeheer / Vuurwerkbesluit 
2.2.14  Wet milieubeheer / Besluit Risico’s Zware Ongevallen 
2.2.15   Wet luchtvaart 
2.2.16  Wet lokaal spoor 
2.2.17    Algemeen 
2.2.18  Co-financieringsregeling opruimen drugsafvaldumpingen 
2.2.19  Samenvattend uren- en aantallen activiteitenoverzicht 2016 
 

De beleidsitems 2.2.1 tot en met 2.2.16 zijn volgens een vast stramien ingevuld: 
- omschrijving algemene doelstelling van de uit te voeren wet of verordening (‘Wat we willen 

bereiken’); 
-  concretisering (benoeming concrete activiteiten) doelstellingen en insteek (‘Wat we daarvoor 

willen doen’); 
-  uit te voeren aantallen activiteiten en daartoe ingepland aantal uren (‘eigen’ uren, inhuururen, 

danwel tijdelijke opdrachten) voor vergunningverlening en handhaving. 
 
In par. 2.2.17 zijn uren opgenomen die niet aan een specifieke activiteit zijn toegekend. Zie ook de 
toelichting bij deze paragraaf. Par. 2.2.19 is een samenvattend urenoverzicht voor 2016.

10
   

 

Los van onze extra opdracht van ruim 4.300 uur t.b.v. de Wet bodembescherming (2.040 uur 
vergunningverlening en 2.296 uur handhaving), zetten wij: 

 extra uren in (in totaal 10.674 uur + € 55.000,-) op handhaving Flora- en faunawet (370 uur), 
vergunningverlening grondwaterbeschermingsgebieden (250 uur), handhaving Wabo (160 uur), 
vergunningverlening en handhaving Wet bodembescherming (resp. 2.560 uur en 1.070 uur), Wet 

                                                      
10

         In dit overall-urenoverzicht, alsmede in het méér- en minder urenoverzichtje 2016 versus 2015 op pag. 9 en 10, is het 

uren overzicht uit het Jaarprogramma VTH 2015 als uitgangspunt aangehouden. Ergo, er is in het overzicht van méér en 
minder uren in 2016 géén rekening gehouden met gedurende het jaar 2015 al tussentijds doorgevoerde (kleine) 
urenverschuivingen. 
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lokaal spoor (€ 55.000,-), in relatie tot de RUD Noordzeekanaalgebied ter uitvoering van het 
BRZO: 5.744 uur (= rijksgeld) en handhaving Vuurwerkbesluit (520 uur).     

 

 minder uren in (in totaal 10.270 uur) op vergunningverlening Flora- en faunawet en Boswet (resp. 
280 en 150 uur), vergunningverlening en handhaving Natuurbeschermingswet (resp. 1.420 en 
1.530 uur), vergunningverlening provinciale Landschapsverordening (circa 2.200 uur)

11
, vergun-

ningverlening Ontgrondingenwet (700 uur), vergunningverlening stiltegebieden (40 uur),  vergun-
ningverlening en handhaving Waterwet (1.200, resp. 400 uur), vergunningverlening Vuurwerk-
besluit (500 uur), vergunningverlening Wet luchtvaart (520 uur) en algemene uren (1.330 uur).  

 

Wat betreft het provinciebreed VTH Samenwerkingsprogramma 2016: 
Navraag bij de VTH-samenwerkingspartners heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan 
continuering van meerdere van de al in 2014/2015 in uitvoering genomen samenwerkingsactiviteiten. 
Die zijn (opnieuw) opgenomen in het als bijlage opgenomen VTH-Samenwerkingsprogramma 2016. 
 
 

2.1    Nieuwe regelgeving  (Wet natuurbescherming) 
Op 1-1-2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Dit wetsvoorstel ziet op de 
samenvoeging van de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De 
inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) is het sluitstuk van de decentralisatie 
van het natuurbeleid naar de provincies. Provincies worden met ingang van de inwerkingtreding bijna 
geheel verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Taken en verantwoordelijkheden worden zoveel 
mogelijk bij de provincies belegd. Provincies hebben er belang bij dat de wet snel in werking treedt 
omdat daarmee de afspraken van de natuurakkoorden en de decentralisatie van het natuurbeleid een 
wettelijke basis krijgen. Temeer ook omdat de provincies materieel al enkele van deze taken 
vooruitlopend op de wet op zich hebben genomen en de daarvoor beschikbare financiële middelen al 
zijn gedecentraliseerd (Faunafonds).  
Het budget uit het Bestuursakkoord Natuur is echter onvoldoende om de extra benodigde capaciteit te 
financieren en de nieuwe taken daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Op 1-1-2017 heeft  de provincie tot 
taak om, naast de bestaande wettelijke taken, ook de nieuwe taken uit  te voeren. De huidige taken  in 
het kader van de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet en de Boswet worden namelijk 
integraal overgenomen in deze wet. Veel van de nieuwe provinciale taken moeten voor de 
inwerkingtreding nog nader worden uitgewerkt in beleid, verordeningen en beleidsregels. Er zal verder 
moeten worden nagegaan in hoeverre bestaand provinciaal beleid, verordeningen en beleidsregels op 
de nieuwe taken moeten worden aangepast. Ook zal er nog informatie van het Ministerie moeten 
worden verkregen over hun huidige werkwijze, aantallen aanvragen, lopende dossiers, etc. 
 

Voor de implementatiefase is door prioritering binnen het huidige takenpakket van taken van 
vergunningverlening beperkt capaciteit vrijgespeeld. Ervan uitgaande dat ook in 2016 minder 
capaciteit nodig is voor de uitvoering van de Lsv en de ontheffingverlening op grond van de Flora- en 
faunawet (zie noot 11), zal deze capaciteit worden ingezet voor de voorbereiding op de nieuwe wet. In 
de paragrafen 2.2.1 t/m 2.2.5 is bij de verdeling van het aantal uren uitgegaan van het voor 2016 
voorziene takenpakket. Voor de uitvoering van de nieuwe taken na inwerkingtreding van de wet zullen 
keuzes moeten worden gemaakt voor wat betreft de financiële en formatieve inzet. 
 

2.1.1   ‘Groene’  Boa’s 
In 2015 zijn met de samenwerkende partners afspraken gemaakt over de structurele inzet van 2 fte 
extra provinciale groene Boa-capaciteit in 2016, vooral ter ondersteuning van de toezichtsproble-
matiek van de terreinbeherende organisaties (vrije veld functie). De invulling zal in de eerste helft van 
2016 plaatsvinden en hiervoor zal een aparte opdracht worden geformuleerd.  
Per 1-1-2017 zal de nieuwe Wet natuurbescherming in werking treden. De gevolgen van de nieuwe 
wet voor de provinciale vergunningverlening, toezicht en handhaving worden de komende maanden  
geconcretiseerd, maar zullen voorzienbaar leiden tot de inzet van extra groene Boa-capaciteit. De 
provincie zal hiertoe naar verwachting in de 2

e
 helft van 2016 aan de RUD Utrecht een extra opdracht 

en middelen geven. 

                                                      
11

             Het betreft nadrukkelijk een indicatief urenaantal. Er komen uren vrij omdat het aantal Lsv-meldingen naar 

verwachting (sterk) zal afnemen. Pas achteraf kan worden vastgesteld of wij het bij het rechte eind hebben. Tot nader order 
zetten wij deze uren in op de implementatie van de komende Wet natuurbescherming (de 2.200 uur zijn toegevoegd aan 
vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998 (par. 2.2.3)).   
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2.1.2   Energie Efficiëncy Richtlijn 
Wij zien de transitie naar duurzame energievoorziening als één van de grote uitdagingen voor de 
komende decennia. In het coalitieakkoord is hier dan ook aandacht aan besteed. In overleg met 
Provinciale Staten willen wij, mede in overleg met ‘de omgeving’, beleidsmatig de goede keuzes 
maken en de provinciale organisatie en middelen zo goed en efficiënt mogelijk inzetten om de 
doelstelling rond duurzame energie dichterbij te brengen. Vóór de zomer van 2016 stellen Provinciale 
Staten een actieagenda vast die mogelijk kan leiden tot aanpassing van de aan de RUD Utrecht en/of 
de RUD Noorzeekanaalgebied verstrekte opdracht.   

 

2.2        Uitvoeringsactiviteiten 2016 
 

2.2.1    Flora- en faunawet  
 
Wat we willen bereiken 
De Flora- en faunawet heeft als doel de bescherming van in het wild levende dieren en in die 
omgeving voorkomende planten. De provincie is bevoegd voor het onderdeel populatiebeheer en 
schadebestrijding. Hiervoor heeft de provincie op 29 september 2014 de nieuwe beleidsnota Flora- en 
faunawet vastgesteld. Om invulling te geven aan dit beleid verlenen wij ontheffingen, vrijstellingen en 
geven wij een aanwijzing voor ingrepen in populaties ten behoeve van beheer en schadebestrijding. 
Daarnaast is de provincie bevoegd gezag voor het sluiten van de jacht bij bijzondere 
weersomstandigheden en voor het aanwijzen van beschermde leefomgevingen. Daar komen in 2017 
extra taken bij (zie hiervoor paragraaf 2.1). 
 
Wat we daarvoor willen doen 
 
Vergunningverlening 
Zoals hierboven aangegeven, is er in 2014 een Beleidsnota Flora- en faunawet vastgesteld, alsmede 
een verordening (Verordening schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2014). Daarnaast is er door 
de Faunabeheereenheid Utrecht een Faunabeheerplan (2014-2019) opgesteld, die door ons is 
goedgekeurd. Op basis hiervan zijn in 2015 veel nieuwe (meerjarige) ontheffingen verleend. 
 
Dan is er nog het beleid ten aanzien van ganzen. Het voormalige IPO/G7 Ganzenakkoord vormt voor 
het ‘ganzendeel’ het vertrekpunt voor een regionale uitwerking. Dit betekent dat de provincie in 2016 
wederom sterk inzet op reductie van zomerganzen om de winterrust voor de overwinteraars te kunnen 
garanderen. Op 10 maart 2015 hebben wij de rustgebieden aangewezen.  
 
Voor 2016 zullen naar verwachting 15 aanvragen voor een ontheffing/aanwijzing worden ingediend 
buiten het Faunabeheerplan (FBP) om. Deze aanvragen zullen voornamelijk van particulieren komen. 
Daarnaast verwachten wij ongeveer 5 aanvragen op basis van het FBP. Dit aantal ligt lager dan het 
aantal ontheffingen in voorgaande jaren, omdat veel ontheffingen zijn afgegeven voor de volledige 
looptijd van het FBP (dus t/m 2019). Verder zullen ook op het onderdeel uitvoeringsbeleid minder uren 
worden besteed in verband met de nieuwe Wet natuurbescherming. Dat was voor ons reden om de 
ureninzet voor 2016 met 280 uur te verlagen.  
 
Er zal veel aandacht uit moeten gaan naar de implementatie van de nieuwe Wet natuurbescherming 
die op 1-1-2017 in werking treedt. Door deze wet wordt een aantal bevoegdheden gedecentraliseerd 
naar de provincies waaronder de ontheffingverlening voor beschermde soorten in het kader van 
ruimtelijke ontwikkelingen en de bestrijding van exoten. Het gaat om nieuwe wettelijke taken. Dit zal 
verstrekkende gevolgen hebben voor de werkzaamheden in het kader van de vergunningverlening en 
handhaving, onder andere voor de personele bezetting en de financiën.  
 
 

  Vergunningverlening Flora- en faunawet 
aantal 

2016  
 uren 

2016  
inhuur 

2016  
 Opmerkingen  

Ontheffing Flora- en faunawet        20          1.650                      
Ontwerp operationeel beleid Flora- en faunawet              120      
Beleidsmatig advies Flora- en faunawet              200      
TOTAAL        20          1.970  
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Toezicht en Handhaving 
Surveillances op schadebestrijding en populatiebeheer vormen het belangrijkste toezichtsinstrument. 
De nadruk ligt bij de ganzen. De voorwaarden voor de zomerganzen zijn in 2015 versoepeld. Zo 
mogen jagers zich vrijer in het veld bewegen en meer middelen inzetten om ganzen te lokken. Ook 
mag er (en nu ook op wat vroegere tijdstippen dan voorheen) een onbeperkt aantal ganzen worden 
geschoten. De voorwaarden voor de winterrust zijn juist strenger geworden (nu mag er in bepaalde 
rustgebieden helemaal niet worden geschoten). Vergassing mag voortaan ook bij kleinere groepen 
vanaf 200 ganzen (de grens lag voorheen bij groepen van 500 ganzen of meer). In 2016 worden de 
volgende activiteiten met prioriteit opgepakt: 
a. Surveillances op ganzen (naleving voorwaarden zomer- en winterrust); 
b. Zodra er sprake is van wat langduriger vorstperiodes: surveillances op sluiting jacht; 
c. Surveillances (samen met politie en/of ‘groene’ partners) inzake illegale praktijken, zoals stroperij. 
 
De licentie voor het Faunaregistratiesysteem (FRS) is indertijd overgezet van de provincie naar de 
Faunabeheereenheid. In 2015 is onderzocht welke alternatieven er zijn voor het FRS. In IPO-verband 
wordt er naar een antwoord gezocht. In de tussentijd wordt voor de toezichthouders toegang tot het 
systeem geregeld, zodat zij hun taken effectief kunnen uitvoeren. 
 
Om het naleefgedrag te bevorderen willen wij een deel van de beschikbare tijd gebruiken voor 
preventie en voorlichting. Dit kan ten koste gaan van een aantal controles. Er is sprake van een 
relatief hoog kengetal per controle. Dat houdt direct verband met in acht te nemen veiligheidseisen bij 
jachtcontroles (verplichte dubbele bezetting). Ook vinden veel controles buiten kantooruren plaats. 
Naast inzet voor meer indirecte werkzaamheden (o.a. secretariaat provinciebreed Groen Platform, 
inzet ten behoeve van het Fauna Registratie Systeem en andere beleidsmatige zaken), leggen vooral 
ook nachtelijke acties (in samenwerking met de politie) een nadrukkelijke claim op de beschikbare 
uren. Wij hebben de ureninzet met 370 uur verhoogd.  
 
Toekomstige ontwikkelingen 

Per 1-1-2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Met die wet krijgt de provincie er 
nieuwe taken bij in lijn met het Natuurakkoord. De Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbescher-
mingswet 1998 worden in deze wet samengebracht. Nog onbekend is hoeveel capaciteit dit extra zal 
kosten. Wij stellen een plan van aanpak op om hierin meer duidelijkheid te krijgen. 
 

Handhaving Flora- en faunawet 
aantal 

2016 

uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Surveillances Flora- en faunawet 45 1.380  

  
Inzet t.b.v. Fauna registratie systeem  / secretariaat  

provinciebreed Groen Platform 
 170  

40 uur FRS en 130 

uur Groen Platform  

TOTAAL 45 1.550 

 

  

 

 

2.2.2  Boswet 
 

Wat we willen bereiken 
De Boswet is primair gericht op een kwantitatieve instandhouding van het Nederlandse bos (wat bos 
is, moet bos blijven). De wettelijke instrumenten hiertoe zijn een meldingsplicht bij een voornemen om 
een houtopstand te vellen en de hieraan verbonden herplantplicht. De provincie voert taken uit van het 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (hierna EL&I). De minister is voor die 
zaken het bevoegd gezag. Door de jaren heen is gebleken dat de Boswet een belangrijk en goed 
werkend instrument is om het bosbestand op peil te houden. De Boswet wordt een onderdeel van de 
nieuwe Wet natuurbescherming.  
 

Wat we daarvoor willen doen 
 
Vergunningverlening 
Het geven van adviezen aan het Ministerie van EL&I met betrekking tot kapmeldingen, verzoeken tot 
compensatie, verzoeken tot ontheffing van de herplantplicht of wachttermijnen, zowel voor externe 
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aanvragers, als voor aanvragen vanuit de eigen provinciale organisatie (zoals voor de afdelingen 
Wegen, UFL en FLO). Daarnaast geven wij steeds vaker adviezen in het vooroverlegstadium van 
deze zaken. Daarnaast zal veel aandacht uit moeten gaan naar de implementatie van de komende  
Wet natuurbescherming. Door deze wet wordt een aantal bevoegdheden in het kader van de Boswet 
gedecentraliseerd naar de provincies. Hierdoor verandert de rol van de provincie. De provincie 
adviseert niet meer, maar neemt dan zelf de besluiten (met de kans op daaruit voortvloeiende 
bezwaar- en beroepsprocedures). We voorzien 150 uur minder inhuur. 
 

Vergunningverlening Boswet 
aantal 

2016  
 uren 2016   inhuur 2016   Opmerkingen 

Ontheffing en melding Boswet        50             430                     
Beleidsmatig advies Boswet                80      
Bezwaar en beroep          2        
 TOTAAL        52             510                      

 
 
Toezicht en Handhaving  
Het gaat in dit taakveld om het uitvoeren van controles op uitgevoerde vellingen, herplantingen, 
aanslag en compensatie. Prioriteit ligt bij illegale vellingen en beplanting die teloor gegaan zijn. In de 
meeste gevallen wordt de vellingcontrole uitgevoerd in combinatie met de herplantcontrole. Met 
milieuvluchten zijn kleinschalige illegale vellingen niet echt vanuit de lucht te controleren. Daarom is 
voor de Boswet niet een specifiek milieuvluchtprogramma opgesteld. Milieuvluchten leveren vaak wel 
informatie op wat betreft grootschalige kap in het kader van de Boswet. De in 2014 opgelopen 
werkachterstand (administratieve verwerking van circa 500 dossiers à 8 uur per stuk = 4.000 uur) 
wordt opgepakt voor zover er in 2016 reguliere uren ‘over’ zijn. 
  
Toekomstige ontwikkelingen 

Per 1-1-2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Daarmee krijgt de provincie er 
nieuwe taken bij in lijn met het Natuurakkoord. De Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbe-
schermingswet 1998 worden in deze wet samengebracht. Er is nog onbekend hoeveel capaciteit dit 
extra zal kosten. Wij stellen een plan van aanpak op om hierin meer duidelijkheid te krijgen. 
  

Handhaving Boswet aantal 

2016 uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Toezicht  Boswet 200 1.650 
 

  

Milieuvluchten 6 50  
 

Materiële kosten 

milieuvluchten worden 

apart gedeclareerd  
TOTAAL 206 1.700   

Wegwerken achterstand Boswetdossiers (500 dossiers) 0 0   

Achterstand  wordt 

alleen opgepakt 

wanneer er reguliere 

uren  ‘over’ zijn 
  

 
2.2.3   Natuurbeschermingswet 1998 

  
Wat we willen bereiken 
De Natuurbeschermingswet 1998 is voornamelijk gericht op gebiedsbescherming. De bescherming 
van soorten is vooral geregeld in de Flora- en faunawet (al zit deze soortenbescherming deels ook in 
de Natuurbeschermingswet 1998 vanwege de instandhoudingsdoelen per gebied). In Utrecht zijn 18 
(soms overlappende) gebieden aangemeld en aangewezen die beschermd zijn op grond van deze 
wet. Het betreft: 
•           Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden); 
•           Beschermde natuurmonumenten. 
Voor projecten en handelingen die invloed hebben op deze gebieden, kan  een Natuurbeschermings-
wetvergunning worden afgegeven. Voor aanvragen voor vergunningen voor Natura 2000-gebieden 
kan sinds 1 juli 2015 een beroep worden gedaan op de PAS. Aanvragen voor vergunningen voor 



14 

 

Beschermde Natuurmonumenten kunnen op  basis van de Beleidsregel veehouderijen, stikstof en 

Beschermde Natuurmonumenten (BSN) worden afgegeven.  
  
Wat we daarvoor willen doen 
 
Vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998 
-           Natuurbeschermingswet 1998 
Voordat het tot aanvragen van Nb-wetvergunningen komt, treden wij vaak in overleg met de potentiële 
aanvragers waardoor er soms door aanpassingen van de plannen geen vergunningplicht meer is. Als 
er een indicatie blijft dat de handeling of het project de kwaliteit van de habitats verslechtert of deze 
handeling een merkbaar verstorend effect heeft op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, 
dan beoordelen wij of de handeling of het project past binnen de Nb-wetvergunningaanvraag of de 
Verklaring van geen bedenking (Vvgb), als onderdeel van de gemeentelijke omgevingsvergunning. 

  
-           Natuurbeschermingswet 1998 en Stikstof 
Aan onze provinciale stikstofdepositiebank is na een uitspraak van de Raad van State d.d. 15 juli 2015 
definitief een einde gekomen. Voorts heeft de Raad van State in een tweede uitspraak op 15 juli 2015 
negatief geoordeeld over ons drempelwaardebeleid, waarbij toenames van depositie onder de 0,051 
mol N/ha/jr werden vergund. Deze uitspraken hadden grote gevolgen voor de 140 lopende 
beroepszaken bij de Raad van State. In 2015 zijn veel van deze beroepszaken door de Raad van 
State behandeld. Vaak moesten wij nieuwe besluiten op bezwaar opstellen. Dit hele proces is nu bijna 
ten einde. In 2016 zullen de laatste beroepszaken worden afgerond. De afwikkeling van de 
beroepszaken heeft in 2015 veel capaciteit gevergd, met als gevolg dat er nog veel aanvragen 
wachten op afronding. Veel aanvragers hebben hun oude aanvragen ingetrokken en hebben een 
melding of aanvraag in het kader van de PAS (zie hieronder) ingediend. Weer anderen hebben 
vastgehouden aan hun oude aanvraag. Het aanvraagproces werd ook bemoeilijkt door de invoering 
van de nieuwe RAV-lijst door het ministerie van EZ in augustus 2015. Veel aanvragen moesten 
daardoor omgerekend worden naar de nieuwe RAV-codes. Hiervoor is extra capaciteit ingehuurd. Ook 
in 2016 willen wij met inzet van extra capaciteit de achterstanden in verhoogd tempo wegwerken. Wij 
menen dat wij in dit slottraject met name het aantal uren inhuur kunnen terugdraaien naar 4.000 uur 
(was ruim 7.300 uur). Ook de ‘reguliere’ uren hebben wij op voorhand met 1.900 uur gereduceerd.   
 
-           PAS 
Begin 2015 is hard gewerkt aan de implementatie van de PAS in het vergunningenproces en het 
workflowprogramma (Elvhis). De implementatie is succesvol verlopen. De PAS is op 1 juli 2015 in 
werking getreden op basis van Aerius Monitor 14.2.1. In lijn met de landelijke planning is er een up-
date gekomen, die heeft geleid tot een aangepast Programma, dat op 15 december 2015 in werking is 
getreden op basis van Aerius Monitor 15. Daar wordt in 2016 mee verder gegaan. Daarnaast zal er in 
2016 veel aandacht uit moeten gaan naar de implementatie van de komende Wet natuurbescherming. 
De PAS zal in zijn geheel in deze wet worden opgenomen. Per 1-1-2017 zal deze nieuwe wet van 
kracht worden. 
  
Vergunningverlening Natuurbeschermingswet en 

stikstofverordening 
aantal 

2016  
 uren 2016  inhuur 2016   Opmerkingen  

Vergunningen Natuurbeschermingswet  365 7.120 4.000   
Beleidsmatig advies Natuurbeschermingswet  600 

 
  

Bezwaar en beroep 50 700 
 

  

Implementatie komende Wet natuurbescherming  2.200
12

   

TOTAAL 415 10.620 4.000   
 

Toezicht en Handhaving   

Prioriteit wat betreft toezicht ligt bij controles op illegale activiteiten, cross compliance en controles bij 
veebedrijven met emissiebeperkende maatregelen. Er zal in 2016 onderzocht worden hoeveel extra 
capaciteit nodig is voor uitvoering van de nieuwe Wet natuurbescherming en de PAS. Om het 
naleefgedrag te bevorderen willen we een deel van de beschikbare tijd gebruiken voor preventie en 
voorlichting. Dit kan ten koste gaan van een aantal controles. 

 

                                                      
12

  Zie noot 11. 
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Cross Compliance 
Het Ministerie van EZ stuurt jaarlijks een lijst met veehouderijbedrijven die Europese subsidie 
ontvangen. Deze lijst met bedrijven wordt met voorrang gecontroleerd op naleving van de Nb-wet / de 
PAS. Overtreders worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Zij worden 
(waar nodig) gekort op hun subsidie. 
 
Nb-wet gebieden, Nb-wet vergunningen / vvgb en Stikstofverordening VSN / BSN 
In 2015 is een risicoanalyse opgesteld voor het natuurgebied Binnenveld. Een eerste conceptplan is 
gereed. In 2016 wordt dat plan opgeleverd. Daarom kan er voor 2016 met 1.530 uur minder worden 
volstaan (incl. 1.380 uur inhuur). Er zullen in 2016 diverse nieuwe processen gestart worden voor het 
schrijven van beheerplannen en handhavingsplannen Natura 2000-gebieden. 
 
Handhaving Natuurbeschermingswet en 

Stikstofverordening 

aantal 

2016 
uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Toezicht Natuurbeschermingswet (Nb-wet) en 

Stikstofverordening (VSN) 
56 2.137 

 

Incl. opstellen be-

heerplannen tot een 

max. van 2.137 uur 

Surveillance 41 325 

  
TOTAAL 97 2.462   

 
 

2.2.4   Natuurschoonwet 
 
Wat we willen bereiken 
De Natuurschoonwet heeft tot doel de bevordering van het behoud van natuur- en landschapsschoon. 
De wet geeft fiscale tegemoetkomingen aan eigenaren van onroerende goederen mits deze eigenaren 
hun onroerende goederen als landgoed in stand houden (en daarmee het natuurschoon bevorderen). 
In de provincie Utrecht gaat het om 530 landgoederen. De betrokken gronden moeten aan de bij of 
krachtens de wet gestelde eisen voldoen. Deze wet is een goede kapstok voor de instandhouding van 
landgoederen. Landgoederen zijn een belangrijke drager van het landelijk gebied in de provincie. 
  
Wat we daarvoor willen doen 
 
Vergunningverlening 
Wij geven adviezen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van EL&I 
over de vraag of een landgoed (of een aanpassing daarvan) valt onder de reikwijdte van de 
rangschikking in het kader van de Natuurschoonwet.  

 

Vergunningverlening Natuurschoonwet 
aantal 

2016 
uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Rangschikkingsbesluiten Natuurschoonwet 25 304     
Ontwerp operationeel beleid Natuurschoonwet  10     
Beleidsmatig advies Natuurschoonwet  120     
 TOTAAL 25 434                         

 
Toezicht en Handhaving 
Wij hebben als provincie geen taak in handhaving van deze wet. Nieuw is wel, dat de provincie steeds 
vaker het verzoek krijgt vanuit het ministerie om ‘controle’ uit te voeren op vergunningvoorschriften. 
Hierbij wordt de vraag gesteld of er conform het uitvoeringsplan van het landgoed wordt gehandeld. 
Het opsplitsen van taken voor vergunningverlening en handhaving is lastig. In veel gevallen wordt bij 
een verzoek ‘mutatie landgoed’ gelijk gecontroleerd of de openstelling (nog) correct is, of de 
oppervlakte bos en/of natuur klopt met de nieuwe aanvraag, etc. ‘Overtredingen’ o.g.v. de NSW 
worden niet strafrechtelijk of bestuursrechtelijk afgehandeld. Bij constatering dat openstelling of 
percentage oppervlakte bos en/of natuur niet klopt, krijgt de eigenaar indien mogelijk nog de 
gelegenheid om e.e.a. kloppend te maken. Indien termijnen definitief verstreken zijn, zal, na 



16 

 

rapportage (veelal door de belastingdienst), een rangschikkingsbesluit NSW aangepast of ingetrokken 
worden. Voorgaande werkzaamheden worden niet door de RUD Utrecht maar door de provincie 
uitgevoerd. 
 
 

2.2.5  Provinciale Landschapsverordening 
 
Algemene toelichting provinciale Landschapsverordening 
Het doel van de Landschapsverordening provincie Utrecht (hierna Lsv) is de bescherming van de 
natuur, het landschap en de cultuurhistorische en archeologische waarden (NLCA-waarden) in de 
provincie Utrecht. Als provincie hechten wij hierbij sterk aan een samenhangend beleid, gericht op 
behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Bij het verloren gaan van 
genoemde waarden gaat het, naast grootschalige aantasting, ook en vooral om kleinschalige vormen 
van aantasting. Insteek is daarom het in de kiem smoren van ongewenste ontwikkelingen voordat het 
een grootschalige aantasting kan worden. De in 2016 benodigde uren voor vergunningverlening en 
handhaving zijn geclusterd opgenomen aan het eind van deze paragraaf. Wij verwachten dat het 
aantal Lsv-meldingen met met meer dan 50% zal afnemen. De Lsv-uren (reguliere en inhuururen) zijn 
daarom met circa 2.200 uur teruggeschroefd.

13
  

 
 

2.2.5.1   Landschapsverordening, Hoofdstuk II (borden, vlaggen, spandoeken) 
 
Algemeen 
In 2015 is de evaluatie van de provinciale Landschapsverordening in gang gezet. Provinciale Staten 
zullen hierover in 2016 een besluit nemen. Naar verwachting zal e.e.a. vooral gevolgen hebben voor 
hoofdstuk 2 (borden). De aanpassing zal voornamelijk leiden tot een verruiming van de in dit 
hoofdstuk opgenomen vrijstellingen. Bij de aanpassing zullen ook wat technische wijzigingen in de 
andere hoofdstukken worden meegenomen. 
 
Wat we willen bereiken 
In de provinciale Landschapsverordening (Lsv) zijn er geen ontheffingsmogelijkheden voor deze 
zaken. Alle toegestane opschriften zijn benoemd in de vrijstellingsbepalingen in art. 4 van de Lsv. 
Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden voor een vrijstelling, dan mag het opschrift zonder meer 
geplaatst worden. Een ontheffing is dan niet meer nodig. Er is hier dus geen taak meer weggelegd 
voor vergunningverlening. 
  
Wat we daarvoor willen doen 
Vergunningverlening 
N.v.t. 

  
  Toezicht en Handhaving 

Prioriteit ligt bij niet-objectgebonden overtredingen. Denk hierbij aan weilandborden en kortdurende 
reclame-acties. Het is belangrijk om snel op te treden. Want anders is de reclame-actie vaak alweer 
voorbij. Handhaving op objectgebonden overtredingen heeft, net als in 2015, niet onze prioriteit. Dit 
ondanks dat het ons bekend is dat het naleefgedrag ten aanzien van objectgebonden borden slecht is. 
We kiezen er voor om te handhaven op niet-objectgebonden overtredingen omdat juist die bijdragen 
aan de verrommeling van het Utrechtse landschap. Ook de huidige bestuurlijke gedachtenwisseling 
over een herijking van de Lsv speelt hierbij een rol. 
   
 

2.2.5.2   Landschapsverordening, Hoofdstuk III (storten, dempen, ophogen) 
  
Wat we willen bereiken 
Hoofdstuk III van de Lsv heeft als doel het voorkomen van een onaanvaardbare aantasting van 
natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden in het 

                                                      
13

           Deze uren zullen met de kennis van heden worden ingezet op de implementatie van de per 1-1-2017 in werking 

tredende nieuwe Wet natuurbescherming.  De 2.200 uur is daarom toegevoegd aan vergunningverlening 
Natuurbeschermingswet 1998 (par. 2.2.3).  Zie ook noot 11.  
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buitengebied door stortingen, ophogingen, het dempen van wateren en de aanwezigheid van ‘rommel-
terreinen’. Er is sprake van een algemeen stortverbod waaraan een aantal vrijstellingen is gekoppeld. 
Als niet aan de voorwaarden van de vrijstelling wordt voldaan, dan is het storten ontheffingsplichtig.  
 
Op 24-3-2015 is de waardenkaart dempingen vastgesteld. Dit houdt in dat er voor slootdempingen in 
een aantal op de kaart aangegeven gebieden geen ontheffing meer aangevraagd hoeft te worden. In 
andere gebieden zal nog steeds een ontheffing aangevraagd moeten worden. Dat maakt een goede 
bescherming van waardevolle verkavelingspatronen mogelijk. Tevens geldt er een verbod op 
‘verrommeling’ van percelen bij bedrijven, waarbij sprake is van het al dan niet geordend bewaren of 
opslaan van goederen, materiaal of al dan niet los gestort materiaal. Daarmee wordt beoogd 
bestaande en nieuwe ‘verrommeling’ in het buitengebied tegen te gaan. 
 
Wat we daarvoor willen doen 
Vergunningverlening 
In 2016 zullen wij aanvragen om ontheffing voor stortingen en slootdempingen zoveel mogelijk binnen 
de beslistermijn afhandelen.   
 
Toezicht en Handhaving  
Prioriteit in 2016 voor hoofdstuk III ligt bij illegale situaties, zoals het storten van afval, illegale 
slootdempingen en ‘rommelterreinen’. Regelmatig surveilleren en surveillances vanuit de lucht 
(milieuvluchten) zijn uitstekende tools om illegale stortingen en ‘rommelterreinen’ op te sporen. Ook is 
het van belang nauw contact te houden met andere, niet-Lsv toezichthouders in het veld. Het storten 
van afval wordt vaak in combinatie met art. 10.2 Wet milieubeheer opgepakt. De handhavingsacties 
die voortkomen uit dit hoofdstuk zijn veelal zeer effectief en zichtbaar omdat bijvoorbeeld het laten 
opruimen van afval in de wijde omgeving snel (preventief) effect sorteert. Overigens is het helaas zo 
dat het meldgedrag bij legale situaties nog steeds niet goed is: ontheffingen worden wel aangevraagd, 
maar de start van de werkzaamheden wordt vervolgens slecht gemeld. Daarmee wordt de provincie 
de kans ontnomen op het uitvoeren van een controle. De provincie zal aanvragers hier nog scherper 
op wijzen en haar werkvoorraad actief monitoren. 
 
  

 

2.2.5.3   Landschapsverordening, Hoofdstuk  IV (wateren) 
  
Wat we willen bereiken 
Hoofdstuk IV van de Lsv heeft als doel het voorkomen van een onaanvaardbare aantasting van 
natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden in het 
buitengebied door de aanwezigheid van woonschepen, recreatievaartuigen en afmeervoorzieningen. 
Met de Lsv is een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Ten opzichte van de voormalige Vnl zijn 
er de volgende (meest in het oog springende) wijzigingen: 

 Woonschepen  Veel woonschipbewoners vallen niet langer onder het afmeerverbod. Er geldt een 
vrijstelling voor woonschepen die aan een bestemde ligplaats liggen en voldoen aan de maximale 
afmetingen voor woonschepen; 

 Oevervoorzieningen  Het verbod voor oever- en afmeervoorzieningen geldt o.a. alleen nog maar 
voor woonschepen die illegaal zijn afgemeerd; 

 Vaartuigen  De Lsv kent een nieuwe vrijstelling voor het afmeren van partyschepen; 

 Havens/aanlegplaatsen  Er is geen ontheffing meer nodig voor aanlegplaatsen en voorzieningen 
in jacht- en bedrijfshavens.  

  
Wat we daarvoor willen doen 
 
Vergunningverlening 
In 2016 handelen wij de ontheffingsaanvragen af voor woonschepen die niet zijn vrijgesteld op grond 
van de Lsv of de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Dit worden er steeds minder. Daarnaast 
worden in 2016 de  woonschepen in de voormalige dwanghaven te Tull en ’t Waal van een ontheffing 
voorzien. De herinrichting van deze locatie is in 2015 zo goed als afgerond. Door middel van 
ontheffingverlening zullen 9 van de 10 ter plaatse aanwezige woonschepen worden gelegaliseerd. 
Voor het 10

e
 woonschip geldt een uitsterfconstructie. Dit betekent dat dit woonschip niet meer 

overgedragen of vervangen mag worden. Voor het overige zullen ontheffingsaanvragen voor het 
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afmeren van vaartuigen en het hebben of realiseren van aanlegplaatsen (in de vorm van steigers en 
insteekhavens) worden afgehandeld. Ten slotte willen wij in 2016 woonschepen die ontheffingplichtig 
zijn en blijven, en ten aanzien waarvan de ontheffing is verlopen, van een nieuwe ontheffing voorzien. 
  
Toezicht en Handhaving 
Onze ervaring is dat er veel overtredingen zijn. Daarom ligt de focus op een projectmatige aanpak (per 
watergang). Vanwege deze projectmatige aanpak kunnen overtreders niet naar elkaar wijzen. In het 
verleden is er vaak aandacht voor de Vecht geweest. Dit zal ook wel zo blijven, gezien de 
landschappelijke waarde van de Vecht binnen de provincie Utrecht. Echter, wij willen ook andere 
vaarwegen oppakken. Overigens is het handhaven op vaartuigen in het recreatieseizoen erg lastig. Er 
moet in de periode 1-4 tot 1-10 ten minste 4x achter elkaar geconstateerd worden dat er sprake is van 
een overtreding. Dit heeft te maken met de 3 x 24 uurs vrijstelling voor het afmeren van vaartuigen die 
niet onder de vrijstelling vallen. Dit maakt dat wij in het recreatieseizoen alleen handhavend optreden 
wanneer er sprake is van een handhavingsverzoek of wanneer de veiligheid in het geding is.  
  
 
 

2.2.5.4   Landschapsverordening, Hoofdstuk V (kleine landschapselementen) 
  
Wat we willen bereiken 
Kleine landschapselementen zijn de groene componenten van het landschap met een beperkte 
oppervlakte of een klein volume die mede bepalend zijn voor de identiteit van het landschap. 
Landschappen in het agrarisch cultuurlandschap zijn de laatste decennia fors veranderd. Veel van 
deze kleine landschapselementen, die van zeer grote betekenis zijn voor de kernkwaliteiten van de 
verschillende landschappen, de cultuurhistorische waarden en de biodiversiteit, kennen geen 
bescherming. Sluipenderwijs verdwijnen ze uit het landschap. Ook elementen waarvoor via de 
provinciale subsidieregeling voor kleine landschapselementen jarenlang subsidie is betaald. De 
afgelopen jaren zijn aan de hand van vooraf geformuleerde criteria de meest waardevolle 
landschapselementen geselecteerd en in de Waardenkaart beschermde kleine landschapselementen 
gezet. Deze kaart is op 24 maart 2015 door ons vastgesteld. Alle elementen op deze kaart zijn nu 
beschermd door de Lsv. 
 
Vergunningverlening 
In de Lsv is een verbod opgenomen om een beschermd klein landschapselement te beschadigen, te 
vernietigen of onvoldoende te onderhouden. Een initiatiefnemer die dit toch wil doen, kan een melding 
indienen. Wij kunnen besluiten om aan de aangevraagde handelingen voorschriften ter compensatie 
en beperking te verbinden of de gevraagde handelingen te verbieden. In 2015 zijn de eerste 
meldingen verwerkt en afgehandeld. In 2016 gaan wij hiermee verder. 
 
Handhaving 
Op basis van de vastgestelde Waardenkaart beschermde kleine landschapselementen wordt in 2016 
verder ontwikkeld wat een juiste wijze is voor toezicht en handhaving op dit hoofdstuk van de provin-
ciale Landschapsverordening. Eén van de resultaten van 2015 is, dat met behulp van een grafische 
tool (zoals bijv. ‘Globespotter’ – een soort Google Earth) het goed mogelijk is om verschillen te inven-
tariseren. Zodra er duidelijke verschillen worden waargenomen, worden fysieke controles ingepland. 
De ervaring leert dat ‘t lukraak surveilleren of landschapselementen beschadigd zijn, niet zinvol is.  
 
 

 Vergunningverlening LSV 
aantal 

2016  
 uren 2016  inhuur 2016   Opmerkingen  

Melding/ontheffing Landschapsverordening 

 

25 2.200                    
Beleidsmatig advies Landschapsverordening  200     
Bezwaar en beroep 10 100     
 TOTAAL 35 2.500                     
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2.2.6       Ontgrondingenwet 
  

Wat we willen bereiken  
De uitvoering van de Ontgrondingenwet is gericht op een duurzaam beheer van bouwgrondstoffen, 
gebaseerd op zuinig en hoogwaardig gebruik van primaire en secundaire grondstoffen. Door 
uitvoering te geven aan de Ontgrondingsverordening provincie Utrecht (2012) wordt voorkomen dat 
een winning van oppervlaktedelfstoffen zal conflicteren met andere belangen, zoals het behoud van 
archeologische en aardkundige waarden en ongewenste beïnvloeding van de waterhuishouding in 
een gebied. Om die reden is het belangrijk dat alle betrokken belangen correct worden afgewogen en 
er een goede ruimtelijke inpassing plaatsvindt. Daarnaast worden de belangen van derden en de 
veiligheid tijdens en na afloop van de uitvoering gewaarborgd. Er zijn kleine (< 10.000 m

3
), 

middelgrote (van 10.000 tot 500.000 m
3
) en grote ontgrondingen (> 500.000 m

3
). 

  
Wat we daarvoor willen doen 
 
Vergunningverlening    
Naast de afhandeling van reguliere aanvragen (verwachting is circa 20 stuks) speelt er een drietal 
grote projecten. De eerste betreft een gecoördineerde vergunningaanvraag voor de inrichting van de 
uiterwaarden Palmerswaard in Rhenen. Hiervoor zijn concept-aanvragen ingediend en de procedure 
hiervan wordt medio 2016 naar verwachting afgehandeld. Het tweede project zit in de vooroverlegfase 
en gaat over de Bosscherwaarden (Wijk bij Duurstede). Dit is een grote multifunctionele grondstoffen-
winning langs de Lek, waarbij de ruimtelijke inpassing en fasering van het project (nog) niet in 
overeenstemming zijn met de eisen die Rijk, gemeenten en provincie/RUD Utrecht hieraan stellen. Het 
is hierdoor onduidelijk wanneer de vergunningprocedure gaat lopen. Tot die tijd zal er nog veel 
vooroverleg noodzakelijk zijn. 
Tot slot vergt de vergunning voor het project Dammersbeek nabij Woudenberg veel aandacht en 
afstemming. De vergunning voor deze grote landschapsontwikkeling in de Gelderse Vallei zal naar 
verwachting eind 1

ste
 kwartaal 2016 zijn afgerond.  

In 2016 is er geen noodzaak meer voor 700 uur inhuur. 
 
  

Vergunningverlening Ontgrondingenwet aantal 

2016 uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

T.b.v. de vergunningaanvragen Ontgrondingenwet  (inzake 

ontgronding Bosscherwaarden, gemeente Wijk bij Duurstede, 

zal een aparte urenregistratie plaatsvinden) 
20 1.964 

  

TOTAAL 20 1.964 
  

  
 

                                                      
14

       Het aantal van 15 is een indicatie. Toezicht houdend werk d.m.v. moderne technologie (te denken valt aan ‘Globespotter’) 

is namelijk niet in aantallen uit te drukken, maar wel in een verantwoording over wat via die weg al dan niet aan overtredingen is 
vastgesteld; 
15

        Het aantal van 37 surveillances is geen doel op zich. Vertrekpunt is het beschikbare aantal uren en hetgeen tijdens die 

uren in het veld / buitengebied aan overtredingen c.a. is waargenomen.     

Handhaving LSV aantal 
2016 uren 2016 inhuur 

2016 Opmerkingen 

Toezicht Landschapsverordening (Lsv hfdst. 2 – borden c.a.) 80 932     
Toezicht Landschapsverordening (Lsv hfdst. 3 – storten c.a.) 80 900     
Toezicht Landschapsverordening (Lsv hfdst. 4 – wateren, 
insteekhaven, woonschip, vaartuig of aanlegplaats) 87 1.000     

Toezicht Landschapsverordening (Lsv hfdst. 5 – kleine 
landschapselementen) 15

14 150   
 

Surveillances 37
15 295     

TOTAAL 299 3.277 
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Toezicht en Handhaving   
Wij geven prioriteit aan grote ontgrondingen, inclusief de hierboven onder vergunningverlening 
genoemde projecten. Daarnaast pakken wij illegale situaties/ontgrondingen aan. In 2014 en 2015 
betroffen de geconstateerde overtredingen vooral het niet doen van start- en eindmeldingen. Geen 
startmelding doen, onthoudt ons van de mogelijkheid om een controle uit te voeren. Het naleefgedrag 
op dit vlak is voor verbetering vatbaar. In 2016 besteden wij extra aandacht aan het (laten) doen van 
start- en eindmeldingen van ontgrondingen door het uitvoeren van surveillances. We richten ons op 
een verdere professionalisering van toezicht en handhaving op dit vakgebied. Vanwege de geplande 
capaciteit voor dit thema, verwachten we voldoende invulling te kunnen geven aan de reguliere 
toezichtstaak. Omdat de benodigde toezichtsinspanning voor illegale ontgrondingen vooraf niet 
inzichtelijk is, wordt de mogelijkheid voorbehouden om later in het jaar te prioriteren naar aanleiding 
van ontwikkelingen en actualiteit.  
Om het naleefgedrag te bevorderen willen we een deel van de beschikbare tijd gebruiken voor 
preventie en voorlichting. Dit kan ten koste gaan van een aantal controles. 
 

 Handhaving Ontgrondingenwet 
aantal 
2016 uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Toezicht Ontgrondingenwet  (deskcontroles (circa 10%) en 
fysieke controles) 80 1.360 

  

Surveillances ontgrondingen 24 192 
  

TOTAAL 104 1.552 
  

 
 
 

2.2.7  Provinciale Milieuverordening  (stiltegebieden) 
 
Wat we willen bereiken   
In de PMV

16
 zijn regels opgenomen voor gedragingen inzake het voorkómen of beperken van 

geluidhinder in stiltegebieden en de bescherming van de kwaliteit van het grondwater t.b.v. de 
drinkwaterwinning in grondwaterbeschermingsgebieden. Voor het stiltegebied geldt dat het in essentie 
gaat om het weren van gedragingen die zodanig lawaaiig en gebiedsvreemd aan een stiltegebied zijn, 
dat zij het stille karakter van het gebied verstoren. Elk stiltegebied bestaat uit een stille kern van het 
gebied en een geluidsarm overgangsgebied, dat als buffer rondom de stille kern ligt.  
 
Vergunningverlening stiltegebieden  
We beantwoorden vragen die door derden over de PMV worden gesteld. Daarnaast beoordelen we 
plannen over voorgenomen activiteiten in stiltegebieden. Op jaarbasis gaat het om circa 8 
ontheffingen. In 2015 behoefden niet alle uren te worden benut. Daarom is er voor 2016 voor dit 
beleidsonderdeel 40 uur minder gereserveerd. 
  

 PMV Vergunningverlening stiltegebieden aantal 
2016 uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Ontheffing Provinciale Milieuverordening 
 

100 
  

TOTAAL 
 

100 
  

 
Handhaving stiltegebieden 
Via reguliere kanalen dragen wij bij aan een grotere bekendheid van dit onderdeel van de PMV bij de 
VTH-partners. We reageren alert op basis van klachten en meldingen. Ook voeren wij (actief) 
controles uit op ontheffingen en opgelegde sancties naar aanleiding van eerdere overtredingen.  

 

PMV Handhaving stiltegebieden aantal 
2016 uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Toezicht stiltegebieden   100 
  

TOTAAL                
   100 

  
  

                                                      
16

  Terzijde merken wij op dat wij voornemens zijn om een hoofdstuk aan de PMV toe te voegen om hinder 
door ‘varend ontgassen’ door binnenvaartschepen tegen te gaan. Provinciale Staten zullen hierover beslissen.   
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2.2.8    Provinciale Milieuverordening  (grondwaterbeschermingsgebieden) 
 
Wat we willen bereiken    
Wij willen de voorraad kwalitatief goed, zoet grondwater als grondstof voor de bereiding van 
drinkwater beschermen tegen kwalijke invloeden van buitenaf. Daarom zijn in de provinciale 
milieuverordening (PMV) beschermingszones (waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden 
en boringsvrije zones) rondom drinkwaterwinningen vastgelegd waar regels en verboden gelden om 
de kwaliteit van het grondwater te beschermen. De provincie is bevoegd gezag voor activiteiten buiten 
inrichtingen. 
 

Wat we daarvoor doen 
Uitvoeringsbeleid 
Wij leveren een bijdrage bij het opstellen van wijzigingen van de PMV. 
 

Advisering 
De provincie is bevoegd gezag voor activiteiten buiten inrichtingen en geeft advies bij activiteiten 
binnen inrichtingen. Wij geven gemeenten, dan wel andere initiatiefnemers, advies over voorgenomen 
activiteiten in een beschermingsgebied. Bij activiteiten valt bijvoorbeeld te denken aan het ter plekke 
willen vestiging van een bedrijf met bepaalde milieurisico’s. Het kan ook gaan om voorgenomen 
activiteiten op/in de bodem, zoals afkoppelen, boren, funderen, waardoor de beschermende werking 
van de bodem of de kwaliteit van het grondwater kan verslechteren. Adviezen worden altijd 
kortgesloten met het betrokken drinkwaterleidingbedrijf. Daarnaast fungeren we als vraagbaak voor 
bedrijven, agrariërs, belangenorganisaties of particulieren.  
 

Gebiedsgesprekken 
Naast onze adviesrol zijn wij betrokken bij een jaarlijks gebiedsgesprek dat de provincie organiseert 
met onze partners (gemeente, waterschap, Rijkswaterstaat, drinkwaterleidingbedrijf, Omgevingsdienst 
regio Utrecht) binnen het beschermingsgebied van kwetsbare drinkwaterwinningen om mogelijke 
(nieuwe) risico’s in beeld te krijgen, te houden of te elimineren. T.o.v. 2015 is 250 uur extra geraamd. 
 

 
PMV Vergunningverlening grondwaterbescherming 

Aantal  
2016 

Uren in 
2016 

Inhuur 
2016 

Opmerkingen 

Uitvoeringsbeleid  50   

Advisering Provinciale Milieuverordening  170   

Gebiedsgesprekken 8 30   

TOTAAL 8 250   

 
 

Handhaving grondwaterbeschermingsgebieden 
Gebiedsschouwen en surveillances worden jaarlijks uitgevoerd. Het is een belangrijk instrument om 
vast te stellen hoe de grondwaterbeschermingsgebieden er voor staan. De gebiedsschouwen worden 
met de partners uitgevoerd (gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven) om zodoende een 
breed draagvlak te creëren. In 2015 zijn de gebieden  Woerden en Linschoten geschouwd. Hier zijn 
geen noemenswaardige zaken uit naar voren gekomen. In 2016 worden de gebieden Amersfoort Berg 
en Soestduinen geschouwd.   
Om het naleefgedrag te bevorderen willen we een deel van de beschikbare tijd gebruiken voor 
preventie en voorlichting. Dit kan ten koste gaan van een aantal controles. 
 

PMV Handhaving grondwaterbeschermingsgebieden aantal 
2016 uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Grondwaterbeschermingsgebieden 
 

455 200 
17 

 
Surveillances 30 80 

  
TOTAAL 30 535 0 

 
                                                      

17    Inhuur wordt door de provincie bekostigd. Het betreft hier éxtra uren bovenop het afgesproken urenaantal in de 

Dienstverleningsovereenkomst (DVO). De werkzaamheden worden in opdracht van de RUD Utrecht uitgevoerd. 
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2.2.9 Waterwet 
 
Wat we willen bereiken 
De provincie geeft op basis van de Waterwet uitvoering aan het kwantitatieve grondwaterbeheer. Als 
bevoegd gezag heeft ze de uitvoering hiervan belegd bij de Regionale Uitvoeringsdienst  (RUD) 
Utrecht. Het betreft het vergunnen en handhaven van grondwateronttrekkingen t.b.v. ondergrondse 
energieopslag (WKO), drinkwatervoorziening en industrie (>150.000 m

3
 p.j.). Alle (vergunde) 

onttrekkingen worden geregistreerd in een landelijk grondwaterregister. De provinciale grondwaterhef-
fing wordt geheven op basis van de geregistreerde hoeveelheden. Vergunningverlening en 
handhaving van WKO-systemen worden ingezet om: 
-           kansen voor initiatiefnemers van duurzame bodemenergie te maximaliseren; 
-           bodembelangen integraal af te wegen; 
-           te sturen (zowel in de fase van ontwerp, aanleg, als in de gebruiksfase) op doelmatig gebruik   
            en efficiënte werking. 
   
Wat we daarvoor willen doen 
Vergunningverlening    
In 2015 heeft zich de verwachte toename van het aantal Waterwetvergunningen wederom niet 
voorgedaan. Het aantal vergunningaanvragen voor 2016 is moeilijk in te schatten en sterk afhankelijk 
van economische omstandigheden en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsdoelstellingen 
(toepassen WKO). Doordat de bouwactiviteiten nog beperkt zijn, verwachten wij dat slechts circa 10 
meldingen en circa 5 vergunningen moeten worden behandeld. Het project actualiseren 
drinkwatervergunningen (23 stuks) is al begin 2015 afgerond en hierdoor is er geen inhuur meer 
nodig. Wij hebben de uren voor dit beleidsterrein daarom met 1.200 uur verminderd. 
 
Op het gebied van beleidsontwikkeling ten behoeve van de uitvoering van het provinciaal Bodem-, 
Water- en Milieuplan is voor het speerpunt ‘drukte in de ondergrond’ samen met afd. FLO/UFL verder 
gewerkt aan de uitwerking van de beleidsregels voor productiviteit en masterplannen van 
bodemenergiesystemen. De Kaderrichtlijn Water legt de provincies een meetverplichting op (eens per 
6 jaar) bij grondwaterwinningen voor menselijke consumptie om inzicht te krijgen in de kwalitatieve 
robuustheid van deze onttrekkingen. Voor de invulling van deze meetverplichting wordt samen met de 
afd. FLO/UFL gewerkt aan een voorzet voor de actualisatie van de Keur van de waterschappen op dit 
vlak en uiteindelijk een actualisatie van de winningen voor menselijke consumptie.  
 
De RUD Utrecht maakt samen met de provincie deel uit van de deskundigengroep die zich bezig 
houdt met de ontwikkeling en uitvoering van het Gebiedsplan Gebiedsgericht Grondwaterbeheer en 
Ontwikkelkader Bodemenergie van de gemeente Utrecht. In het Gebiedsplan wordt uitvoeringsbeleid 
opgesteld vanuit een daarbij horende visie op het duurzaam gebruik van de ondergrond voor de 
gemeente, die aansluit bij het provinciale beleid. Het Ontwikkelkader Bodemenergie moet een kader 
bieden voor partijen die bodemenergie in willen zetten voor de verduurzaming van hun pand/woning. 
 
De transitie van het provinciale naar het landelijke grondwaterregister is op papier inmiddels voltooid, 
maar de implementatie vraagt nog wel de nodige aandacht. 

 

 Vergunningverlening Waterwet aantal 
2016   uren 2016  inhuur 2016  Opmerkingen 

Vergunning en melding Waterwet 15 1.500   

Beleidsontwikkeling grondwater  500   
TOTAAL 15 2.000 

 
  

 
 
Toezicht en Handhaving Waterwet / industriële onttrekkingen, pompstations / WKO-systemen    
Toezicht op de Waterwet bestaat uit twee onderdelen, namelijk: 
1.    Controles van de vergunningen Waterwet (WKO, industriële onttrekkingen en openbare 

drinkwaterwinningen); 
2.    Uitvoeren van de grondwaterheffingen. 
 
De meeste vergunningen die worden afgegeven, zijn voor WKO-installaties. In lijn met de doelstelling 
voor de Waterwet wordt er, net als in 2015, tijdens de controle getoetst aan het rendement van de 
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installaties. Om een verdere invulling te geven aan energiebesparing, zijn in 2015 gezamenlijke 
controles uitgevoerd met milieutoezichthouders van de gemeente Utrecht.  
 
Jaarlijks moeten vergunninghouders van WKO-systemen jaaropgaven aanleveren. De verplichting om 
deze gegevens aan te leveren wordt slecht nageleefd. Jaaropgaven zijn een belangrijk instrument om 
te controleren of WKO-systemen goed draaien. Via de jaaropgaven hebben we inzicht in systemen die 
niet goed functioneren en dus weinig duurzaam zijn. Op het niet indienen van de jaaropgave wordt 
streng toegezien. In 2016 willen we ons vooral richten op het belang van goed functionerende 
systemen. We willen handhaving zodanig vormgeven dat we kunnen bijdragen aan duurzaamheid. 
Naast beheer in de gebruiksfase is de wijze waarop systemen worden aangelegd ook cruciaal. Wan-
neer het WKO-systeem eenmaal in de grond zit, valt er vaak niet veel meer te herstellen. Focus ligt 
dus op toezicht bij de aanleg van nieuwe systemen en het functioneren van bestaande systemen. In 
2016 focussen wij ons minder op actieve opsporing van illegale WKO-systemen. 
 
In afwijking van 2015 wordt in 2016 een herinneringsbericht aan de vergunninghouders gestuurd, 
zodat zij tijdig de jaaropgave opsturen. We schatten in dat het aantal handhavingsacties daarmee zal 
worden beperkt. Tevens wordt een project gestart om een tool te ontwikkelen waarmee bedrijven 
digitaal de jaaropgave kunnen insturen. Dit zal het nodige overleg vergen. 
 
Om het naleefgedrag te bevorderen willen we een deel van de beschikbare tijd gebruiken voor 
preventie en voorlichting. Dit kan ten koste gaan van een aantal controles. In 2016 reserveren we 470 
uur voor uitvoering van grondwaterheffingen. Er zijn (in tegenstelling tot 2015) voor 2016 geen (400) 
inhuururen geraamd. T.o.v. 2015 is er in 2016 geen noodzaak meer voor 400 uur inhuur. 
 

Handhaving Waterwet aantal 
2016   uren 2016  inhuur 2016  Opmerkingen 

Toezicht Waterwet  (o.a. rendement WKO-systemen) 97 1.450     
Grondwaterheffingen  470   

TOTAAL 97 1.920 
 

  
  

 

 

2.2.10 Wet bodembescherming  
  

Wat we willen bereiken 
 
De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het beperken en het zoveel mogelijk ongedaan maken 
van ernstige verontreinigingen in de bodem. De werkzaamheden richten zich enerzijds op het zoveel 
mogelijk stimuleren van bodemsaneringen (denk hierbij aan inzet van subsidiegelden), anderzijds op 
de uitvoering van de bevoegd gezag taken (het beoordelen van ingediende bodemonderzoeken, 
saneringsplannen en evaluatieverslagen bij gevallen van ernstige bodemverontreiniging, alsmede het 
uitvoeren van toezichts- en handhavingstaken gedurende de uitvoering van deze bodemsaneringen). 
Deze laatste maken onderdeel uit van de bij de RUD Utrecht belegde taken. Regelgeving (art. 55 Wet 
bodembescherming) biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid om een onderzoek af te dwingen om te 
bepalen of er sprake is van een spoedlocatie. 
 
Wat we daarvoor willen doen 
 
Vergunningverlening 
Een belangrijk deel van onze inspanningen richten wij op de afhandeling van aanvragen voor 
beschikkingen op saneringsplannen en evaluatieverslagen en het beoordelen van ingediende 
onderzoeksrapporten. De inhoudelijke werkzaamheden verrichten wij met een team van vergunning-
verleners en juristen; de procedures worden bewaakt door het TOPP-team. De in de loop van de 
afgelopen anderhalf jaar ontstane achterstanden in met name de beoordeling van monitorings- en 
evaluatierapportages (hiervoor gelden geen fatale termijnen) hebben wij in 2015 – mede door inzet 
van extra inhuur in het laatste kwartaal – nagenoeg weggewerkt. De in 2016 nog openstaande zaken 
kunnen binnen de reguliere werkzaamheden worden opgepakt. Opdat er niet opnieuw achterstanden 
ontstaan, is in 2016 voor dit taakonderdeel 1.750 uur extra aangehouden. 
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Voor 2016 verwachten wij een toename van het aantal reguliere aanvragen voor beschikkingen en 
beoordelingen. Dit is voor een deel te verklaren door de toenemende activiteiten in de bouw- en 
infrasector als gevolg van herstel van de economische ontwikkeling, maar zeker ook door ondermeer: 

 de oprichting van de Stichting Bodembeheer Nederland op 24 november 2015. Deze stichting 
bundelt de krachten van vier bestaande organisaties: Bodemcentrum, Bosatex, Nazorg Bodem en 
SBNS. In de loop van 2017 zal een groot deel van hun activiteiten vanuit deze éne organisatie 
worden voortgezet en worden de activiteiten op het gebied van nazorg en beheer verder 
uitgebouwd. Wij verwachten dat deze – voor bevoegde gezagen positieve – ontwikkeling (want er 
ontstaat feitelijk één aanspreekpunt voor vele nazorglocaties) voor ons tot extra inspanningen zal 
leiden (een grotere professionaliteit genereert meestal meer aandacht en daarmee extra vragen); 

 mede in relatie tot het voorgaande: de opheffing van de Stichting Bodemsanering NS (SBNS) per 
1 januari 2017. SBNS zal haar werkzaamheden overdragen aan de Stichting Bodembeheer 
Nederland en de grondeigenaren NS Vastgoed en Pro Rail. Zij nodigt de bevoegde gezagen uit 
om vóór 1 juli 2016 de eventueel nog lopende verplichtingen af te ronden. Tevens heeft zij een 
verzoek gedaan om versnelde afhandeling van evaluatieverslagen en willen zij graag afspraken 
maken over wijzigingen in de tenaamstelling van beschikkingen. SBNS heeft alle bevoegde 
gezagen hiervoor begin oktober aangeschreven. Deze werkzaamheden worden vooralsnog 
binnen de reguliere werkzaamheden uitgevoerd. 

 
De werkzaamheden voor de reguliere taken van de vergunningverleners zijn onderverdeeld in 
Bodemdeelzaken (volgens SquitXO). Op basis van de prognose voor 2016 en de eerder vastgestelde 
kengetallen (uren per Bodemdeelzaak) wordt voor de diverse taken een tijdsbesteding van ruim 9.000 
uur verwacht. 
 
De focus in 2016 zal vooral liggen bij: 
 
1. Spoedlocaties 
Voor de uitvoering van het bodembeleid in de periode 2016-2020 heeft het IPO met het Ministerie van 
I&M, de VNG en de Unie van Waterschappen op 17 maart 2015 een nieuw Bodemconvenant 
afgesloten. Hierin ligt de focus op de aanpak van de resterende gevallen van ernstige bodemveront-
reiniging met actuele risico’s (spoedlocaties). De ambitie is om in 2020 de totale spoedopgave af te 
ronden. Het bodemconvenant omvat meerdere onderdelen.  
 
De bevoegde overheden Wet bodembescherming (Wbb) hebben zich in het bodemconvenant m.b.t. 
de spoedlocaties het volgende ten doel gesteld: 
1. zij spannen zich in om voor alle locaties op de MTR-lijsten (de lijsten met spoedlocaties)  

uiterlijk in 2016 een beschikking ernst en spoed ex artikel 37 Wet bodembescherming te 
hebben vastgesteld; 
 

2. zij bewerkstelligen dat eventuele op de MTR-lijsten resterende spoedlocaties met 
onaanvaardbare humane risico's zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in 2016 zijn gesaneerd of 
de risico's van deze locaties in elk geval worden beheerst; 
 

3. zij bewerkstelligen dat alle op de MTR-lijsten opgenomen spoedlocaties met onaanvaardbare 
verspreidings- of ecologische risico's in 2020 zijn gesaneerd, dan wel dat in 2020 tenminste de 
risico's van deze locaties worden beheerst of dat tijdelijke beveiligingsmaatregelen in 
uitvoering zijn. 

 
Door de provincie Utrecht zijn afspraken gemaakt met de RUD voor de aanpak van de MTR–lijst. 
Hiervoor is een  separaat Projectplan opgesteld. Voor 2016 wordt een inzet van 800 uur verwacht 
(totaal voor Vergunningverlening en Handhaving).  
 
Voor de overige onderdelen zijn nog geen afspraken gemaakt en zijn er vooralsnog geen uren 
gereserveerd. Het opgestelde plan van aanpak richt zich op de taak van de RUD als bevoegd gezag 
Wet bodembescherming (vergunningverlening én handhaving, gemandateerd door de 
opdrachtgevers) m.b.t. deze spoedlocaties. 
 
De hoogste prioriteit ligt dus bij de humane spoedlocaties, met name die zich nog bevinden in de fase 
uitvoering nader onderzoek en verder bij alle andere spoedlocaties die zich in de fase nader 
onderzoek (NO) bevinden. Op 31-12-2016 moeten deze immers zijn beschikt en/of middels onderzoek 
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moet vaststaan dat er geen sprake is van spoed. Na 2016 wordt de prioriteit gelegd bij de locaties die 
op 31-12-2020 gesaneerd en/of beheerst moeten zijn/worden. In het laatste kwartaal van 2016 zal dan 
ook moeten worden geëvalueerd in hoeverre de doelstelling is behaald en wat de inzet en capaciteit 
tot en met 2020 zou moeten zijn. 
Er is een projectteam opgesteld en in het plan van aanpak zijn afspraken gemaakt over rapportage 
van de voortgang. Om deze doelstelling te bereiken, kan het betekenen dat het bevelsinstrumentarium 
in 2016 vaker ingezet zal moeten worden. Tevens zijn het de complexere locaties waardoor er vaker 
zienswijzen binnenkomen en/of bezwaar/beroep wordt ingesteld tegen de genomen besluiten. 
 
Door de aanpak van een aantal spoedlocaties (complexere projecten met meerdere belangen) en de 
daarmee gepaard gaande media-aandacht, is het aantal binnengekomen zienswijzen en bezwaren 
het afgelopen jaar enorm toegenomen. De verwachting is dat dit in 2016 hetzelfde zal zijn, waardoor 
de extra druk op onze juridische capaciteit blijft bestaan. Enkele bijzondere projecten die een 
behoorlijke druk leggen op de uren (gekoppeld aan de spoedlocaties), zijn de chemische wasserij aan 
de Traay te Driebergen (sanering brongebied reeds gestart; raming voor 2016: 150 uur voor de 
voorbereidingen van de sanering van de pluim), Wilhelminalaan 46 te Woerden (Defensie-eiland) en 
Dorpsweg te Maartensdijk. Deze locaties hebben in 2015 al een behoorlijke druk op het beschikbare 
aantal uren voor spoedlocaties gelegd. Het kan zijn dat er voor deze projecten aanvullende afspraken 
gemaakt moeten worden. De uren worden gemonitord.  
 
2. Acacialaan – Doorn  
Als gevolg van de activiteiten van een chemische wasserij is de bodem hier verontreinigd geraakt met 
vluchtige chloorkoolwaterstoffen. De noodzakelijke sanering kwam in 2015 moeizaam op gang. Er was 
veelvuldig overleg noodzakelijk met de betrokken partijen: naast Bosatex (initiatiefnemer) ook 
provincie, bewoners, gemeente, OdrU, GGD, Vitens, Waterschap. Enkele gezinnen en studenten 
moesten hun woningen verlaten, welke panden vervolgens werden opgekocht door de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. Ook bovengemiddelde aandacht van omwonenden, politiek en pers had haar 
weerslag op de inzet van de RUD bij de totstandkoming van de beschikking op het saneringsplan en 
de start van de sanering op 30 november 2015. Uiteindelijk bleek, dat – aanvullend op de voor dit 
project specifiek voor 2015 toegekende uren (1.600) – ca. 400 uur meer nodig was.  
 
In 2016 zullen handhavers van de RUD hun aandacht richten op de uitvoering van de sanering (zie 
hieronder). Het team Vergunningverlening zal de procesmatige aanpak voor de vervolgaanpak van de 
bodemverontreiniging fase 3 voorbereiden; hierover is tussen de RUD en Bosatex echter nog geen 
overeenstemming. Ten behoeve van de aanpak van fase 3 zal een geohydrologisch model moeten 
worden opgesteld en een uitgebreid afperkend bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. Dit 
resultaat moet vóór 1 mei 2016 worden aangeleverd en zal daarna met alle betrokken partijen moeten 
worden afgestemd en gecommuniceerd. Op basis van dit afperkend onderzoek moet worden bepaald 
welke aanvullende saneringstechniek wordt ingezet voor de aanpak van de resterende 
bodemverontreiniging, fase 3. Verder lopen er nog enkele juridische procedures. De uren voor de 
begeleiding van dit proces in 2016 zijn vooralsnog ingeschat op 150 uur; in het procesplan (november 
2015) is bovendien extra budget gevraagd voor het verschil tussen gemaakte en toegekende uren 
voor 2015 (340 uur).  
 
3. Nedereindse plas – Utrecht  
Voor deze deels met afval volgestorte voormalige zandwinput Nedereindse plas hebben de provincie 
en de gemeente Utrecht een overeenkomst gesloten, waarin afspraken zijn vastgelegd over de 
sanering van de onafgewerkte stortfronten en de financiering daarvan. De sanering moet leiden tot 
herstel van de functie van de plas: zwemwater. 
 
Met de voorbereidingen en de gesprekken met betrokken partijen is voor de RUD veel tijd gemoeid, zo 
is in 2015 gebleken. Verder vragen de beoordeling van de voorgenomen pilot en sanering relatief veel 
tijd in de komende jaren. Dit wordt mede veroorzaakt door de complexiteit en de bestuurlijke 
gevoeligheid van dit project. Voor 2016 zijn de inspanningen van de vergunningverleners bodem van 
de RUD geraamd op 750 uur. 
 
4. Bodemloket 
Enkele vergunningverleners bemensen tevens het provinciale bodemloket, waar vragen omtrent 
bodemaspecten van gemeenten, burgers en bedrijven worden afgehandeld. De verwachting is dat het 
aantal vragen aan het bodemloket in 2016 niet zal afnemen. Reden: ongeruste bewoners en bedrijven 
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als gevolg van de aandacht in de media rondom de humane risico’s op een aantal spoedlocaties. In 
2015 was 500 uur beschikbaar. Deze post wordt aanzienlijk overschreden: in 2015 is ruim 1.200 uur 
aan dit onderwerp besteed. In 2016 zal naar verwachting 1.250 uur worden besteed door inzet van 
eigen uren. 
 
5. Gebiedsgericht grondwaterbeheer 
De provincie treedt in overleg (of is dit in bepaalde gevallen reeds) met de gemeenten inzake de 
ontwikkeling van het gebiedsgerichte grondwaterbeheer. Bij een aantal gemeenten, zoals Woerden en 
Veenendaal, kan dit in 2016 actueel gaan worden. De RUD is hier in haar rol van bevoegd gezag bij 
betrokken en wij zullen uiteindelijk ook een beschikking in het kader van de Wbb nemen. Vooralsnog 
worden deze uren uitgevoerd onder de reguliere werkzaamheden, maar worden wel gemonitord. Het 
kan zijn dat er voor deze taak aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. 
 
6. BIS/iBIS 
Landelijk komt steeds meer druk op het onderling koppelen en beschikbaar stellen van geodata. De 
Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale database met publieke gegevens van de 
Nederlandse ondergrond.  
De BRO wordt fasegewijs ingevoerd en de eerste tranche moet 1 januari 2017 operationeel zijn. 
Vooralsnog betreft het vooral geologische en bodemkundige informatie. Wij verwachten dat 
bodemkwaliteitsgegevens in een van de latere tranches aan bod komen. 
 
In het bodemconvenant (zie punt 1) hebben de bevoegde gezagen Wbb afgesproken een systeem te 
faciliteren waarbij alle bodemgegevens eenvoudig en snel beschikbaar zijn voor een ieder die deze wil 
raadplegen.  
Ten aanzien van dit Bodeminformatiesysteem (BIS) zijn er voor ons momenteel de volgende 
aandachtspunten: 
1. De RUD Utrecht heeft vanwege technische belemmeringen geen koppeling meer met het 

provinciaal bodemloket, zodat informatie op het provinciaal bodemloket sinds juli 2015 niet meer 
actueel is. In de huidige situatie wordt ongeveer maandelijks batchgewijs een koppeling gelegd 
met het landelijk bodemloket. De mogelijkheden voor herstel van de automatische koppeling 
vanuit de RUD naar het landelijk bodemloket worden onderzocht; 

2. Het huidige Squit-bodem wordt binnenkort niet meer ondersteund door de software leverancier. 
Met de thans beoogde overgang naar een nieuwe versie van een Bodeminformatiesysteem (iBIS) 
zal de informatie ook in de ‘cloud’ worden geplaatst, zodat deze gegevens overal beschikbaar zijn. 
Koppelingen en overdracht van informatie zijn belangrijke, nog niet geteste, aandachtspunten. 

 
Met de eerste controle van de database voor de overgang naar een nieuwe versie van het BIS zijn 
afwijkingen in de huidige BIS-registratie geconstateerd Zij dateren nog van de periode vóór de start 
van de RUD Utrecht. De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor deze data. Op dit moment is nog 
niet duidelijk of de uren die hiermee gepaard gaan onder de reguliere werkzaamheden kunnen 
worden meegenomen of dat hiervoor een aanvullende afspraak moet worden gemaakt. 
 
Naast de nieuwe versie van het BIS gaan wij in 2016 de mogelijkheden onderzoeken om in 
samenwerking met al onze partners een visie te ontwikkelen op welke wijze bodeminformatie sneller, 
eenvoudiger en betrouwbaarder kan worden ontsloten via één loket bij de RUD. Het doel hiervan is 
zowel bedrijven en burgers maar ook de provincie en de aangesloten gemeenten via één loket 
efficiënt te bedienen. Gedacht wordt aan een procesmatige aanpak, waarbij ook afstemming zal 
worden gezocht met de OdrU. 
 
Het is op dit moment nog niet aan te geven hoeveel uren hiervoor nodig zijn. Met zowel de provincie 
Utrecht als de andere partners worden in overleg en naar rato specifieke afspraken gemaakt.  
 
7. Nazorglocaties/ Nazorgonderzoek Randstedelijke Rekenkamer  
Bij nazorglocaties heeft een sanering gelopen. Daar dient vervolgens nog aanvullende monitoring 
plaats te vinden of aan de eisen, zoals vermeld in de beschikking, wordt voldaan.  
 
De aanbevelingen, zoals die zijn gedaan door de Rekenkamer en door ons zijn overgenomen, konden 
in 2015 nog niet worden opgevolgd. Gezien de prognose van het aantal reguliere deelzaken is het 
waarschijnlijk dat in 2016 deze wel kunnen worden opgevolgd. 
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Samenvattend 
Prognose aantal uren Vergunningverlening Bodem 2016 (met t.o.v. 2015 circa 2.560 extra uren): 
  

Vergunningverlening Wet 
bodembescherming 

aantal 
2016 

uren 2016 inhuur 2016 
uren extra 
opdracht Opmerkingen 

Beoordelen onderzoek Wet 
bodembescherming 

319 7.680 
 

 
Incl.  E&S en SP 

BUS melding Wet 
bodembescherming 

120 1.360 
 

 
 

Melding art. 41 Wet 
bodembescherming 

10 150 
 

 
Aantallen lopen  terug 

Statenvragen 
 

23 
 

 Schatting op basis van  
bestuurlijk gevoelige 

projecten 

Bodemloket 
 

1.000 
 

 
 

Acacialaan    490 O.b.v. projectplan 

Spoedlocaties    800 O.b.v.  projectplan  

Nedereindse plas    750 O.b.v. projectplan  

TOTAAL 449 10.213 
 

2.040 
 

  
Opmerking bij deze tabel:  
Het Team Vergunningverlening verricht een aantal taken voor het Team Handhaving. Dit vanwege de nauwe 
verwantschap van die taken met de reguliere taken van de vergunningverleners. Het betreft hier onder meer 
beschikkingen op evaluatierapporten, instemmen met plannen van aanpak en de afhandeling van meldingen van 
nieuwe gevallen van bodemverontreiniging. De uren die hiermee zijn gemoeid, zijn niet opgenomen in deze tabel 
maar staan opgenomen in de tabel van Handhaving (zie hierna). 

 
Toezicht en handhaving 
Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit het bevorderen van een gezonde leefomgeving waarin 
we onafhankelijk, professioneel en rechtvaardig het naleefgedrag bevorderen. In 2016 stellen we 
vooral prioriteiten op basis van een risico-afweging. Dit betekent, dat we niet alle reguliere saneringen 
of BUS-saneringen die in uitvoering komen, zullen bezoeken, maar juist die locaties die er op grond 
van de risico-afweging toe doen. Hoge prioritering krijgen die gevallen waar een vorm van illegaal 
handelen aanwezig is. Dit kan gaan om graafwerkzaamheden binnen een geval van ernstige 
bodemverontreiniging of bijvoorbeeld grondwaterbemalingen nabij een bodemverontreiniging zonder 
de daarvoor benodigde vergunningen. Om illegale handelingen op te sporen wordt dus extra inzet 
gepleegd op omgevingscontroles en meldingen van derden. Door de positieve economische 
ontwikkelingen verwachten wij in 2016 een toename van het aantal saneringen dat in uitvoering komt.  
  
Gezien het feit dat er bij vergunningverlening geprioriteerd wordt en bepaalde producten minder 
aandacht krijgen, zoals BUS meldingen, is het een reëel risico dat er in de uitvoeringsfase meer 
handhavingsaandacht nodig is. Voor de gevolgen van het Bodemconvenant spoedlocaties 2016-2020 
zal in de loop van 2016 nog nadere besluitvorming nodig zijn. Het bodemconvenant zal naar 
verwachting zeker deel uit maken van de medio 2016 voort te zetten besprekingen over een nieuwe 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO).  
Zoals bij Vergunningverlening vragen ook bij Handhaving enkele zaken – naast de reguliere taken – in 
2016 om specifieke aandacht waar extra uren mee zijn gemoeid. Te noemen zijn: 
 
1. Spoedlocaties 
Vanuit handhavingsoptiek richten wij ons op de hiervoor, onder punt 1 bij vergunningverlening 
genoemde werkzaamheden. Bijvoorbeeld de inzet van het bevelsinstrumentarium zal extra 
inspanningen van Handhaving vragen. Voor 2016 is hiervoor 600 uur geraamd. 
Het verloop van de bodemsanering aan de Traay in Driebergen wordt (gelet op eventuele humane 
risico’s en de bestuurlijke risico’s) actief gevolgd door Handhaving via deelname aan het 
saneringsteam Driebergen (raming 125 uur). 
 
2. Acacialaan – Doorn 
De uitvoering van deze bodemsanering zal actief worden gevolgd door de handhavers van de RUD 
Utrecht. Aandachtspunten daarbij zijn de wijze waarop de verontreiniging kon ontstaan en het 
voorkomen van risico’s voor de directe omgeving o.a. door continue metingen. De handhavers zullen 
actief deelnemen aan het saneringsteam voor de aanpak van de bodemverontreiniging. Voor deze 
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actieve begeleiding zijn, mede op basis van de reeds opgedane ervaring bij het eerdergenoemde 
project Traay te Driebergen, voor 2016 de benodigde uren geschat op 1.000 stuks.  
 
3. Nedereindse plas – Utrecht 
Handhaving is actief betrokken bij de totstandkoming van de praktijkproef en – na afronding daarvan – 
de vertaling van de resultaten naar de full scale sanering. Ook het toezicht op de uitvoering zal in de 
komende jaren relatief veel tijd in beslag nemen. Dit wordt mede veroorzaakt door de complexiteit en 
bestuurlijke gevoeligheid van dit project. Voor 2016 zijn de inspanningen van de handhavers bodem 
van de RUD geraamd op 550 uur. 
 
Samenvattend 
Prognose aantal uren Handhaving Bodem 2016 (ten opzichte van 2015 circa 1.070 uur meer): 
 
 

Handhaving Wet 
bodembescherming 

aantal 2016 uren 2016 
inhuur 2016 uren extra 

opdracht 
Opmerkingen 

Toezicht Wet bodembescherming 199 3.978  
  

Beoordelen onderzoek en plan van 
aanpak nieuwe gevallen 
bodemverontreiniging 

6 156 
 

 
  

Beoordelen nazorgplannen, 
monitorings- en evaluatieverslagen 
bodemsanering 

160 4.550 
 

    

Beoordelen nazorgplannen, 
monitorings- en evaluatieverslagen 
bodemsanering 

35 945 
 

 
  

Acacialaan Doorn   
 

1.096 O.b.v. projectplan 

Spoedlocaties 
  

 

600 

In totaal is 800 uur  
gegund. In 2015 is 
circa 200 uur al 
besteed. 

Nedereindse plas   
 

600 O.b.v. projectplan 

Verificatie-onderzoeken   
 

 
Materieel budget 
€ 20.000 

TOTAAL 400 9.629  2.296 € 20.000 

  
 

 
2.2.11 Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
 
Wat we willen bereiken 
De Whvbz en het bijbehorende Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
(Bhvbz) hebben als doel de gezondheid en veiligheid van zwemmers en baders te beschermen. De 
provincie Utrecht is bevoegd gezag en heeft als wettelijke taak ervoor te zorgen dat bezoekers van 
badinrichtingen (zwembaden) en zwemlocaties in oppervlaktewateren (zwemplassen) op haar grond-
gebied aangenaam en veilig kunnen zwemmen. Voornoemde regelgeving bepaalt waaraan voldaan 
moet worden. De provincie toetst zwembaden en zwemlocaties aan de voorschriften. Wij hebben de 
ambitie om een kwalitatieve verbetering van de Utrechtse zwembaden en zwemlocaties te bereiken en 
wel op de volgende punten: 

 Kwaliteit zwemwater; 

 Toezicht veiligheid zwemmers; 

 Legionella preventie zwembaden. 
Naast een controlerende en handhavende taak, heeft de provincie ook een informerende en 
stimulerende rol. 
 
Het Ministerie van I&M heeft medio 2015 besloten dat er toch geen nieuw Besluit hygiëne en veilig-
heid badinrichtingen en zwemgelegenheden komt. Ook de invoering van een nieuwe Zwemwaterwet 
is ‘on hold’ gezet. De geactualiseerde voorschriften voor badinrichtingen worden nu opgenomen in 
een Aanpassingsbesluit van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), een Algemene Maatregel 
van bestuur op grond van de Omgevingswet. Het BAL en het Aanpassingsbesluit doorlopen een 
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afzonderlijk traject en treden volgens planning in 2018 tegelijk in werking. De wetgever verwacht van 
provincies en omgevingsdiensten vakinhoudelijke input en participatie om tot een tekst met voldoende 
draagvlak te komen. De RUD Utrecht zal actief participeren in genoemd traject. 
 
Wat we daarvoor willen doen 
Jaarlijks controleren wij de in de provincie gelegen zwembaden en officiële zwemlocaties in 
oppervlaktewateren op veiligheid en hygiëne. Wij informeren houders en exploitanten daarover 
middels handhavingsbrieven en burgers via diverse mediakanalen. Bij een zwembad of zwemlocatie 
kunnen meerdere controles worden uitgevoerd. Beoordeeld worden meldingen van oprichting, 
nieuwbouw en renovaties van zwembaden/zwemlocaties. Ook worden potentiële nieuwe zwemloca-
ties geïnventariseerd en wordt het aantal zwemmers geteld. Jaarlijks wijzen wij officiële veilige 
zwemlocaties in oppervlaktewateren aan. Daarnaast leveren wij in IPO-verband een vakinhoudelijke 
bijdrage. Dat varieert van het actueel houden van publieksinformatie op de landelijke zwemwaterweb-
site tot inbreng rond het tot stand komen en implementeren van nieuwe zwemwaterregelgeving. 
 
De implementatie van (komende) regelgeving vergt gerichte inzet op het gebied van 
informatievoorziening en communicatie met houders en exploitanten van (nieuwe) inrichtingen. Naast 
de landelijke informatievoorziening, organiseren wij kleinschalige informatiemiddagen, waar houders 
en exploitanten van Utrechtse zwembaden aanvullend geïnformeerd worden, laagdrempelig vragen 
kunnen stellen en knelpunten kenbaar kunnen maken. Ter plekke wordt uitgelegd hoe de handhaver 
omgaat met het nieuwe besluit en dat handhaving in de nieuwe situatie in eerste instantie meer het 
karakter heeft van een audit. 
 

Toezicht en Handhaving Badinrichtingen  
 Fysieke controle van de openbare en niet-openbare zwembaden (hotels, campings, etc.) met extra 

aandacht voor openingen onder de waterspiegel, legionellapreventie en toezicht op zwemmers in 
verband met enkele recente verdrinkingsgevallen; 

 Deskcontrole met beoordeling laboratoriumuitslagen van maandelijks onderzoek kwaliteit zwemwater. Bij 
normoverschrijding direct handhavend reageren naar exploitant; 

 Beoordelen meldingen nieuwbouw en renovaties van badinrichtingen. Eindbeoordeling altijd schriftelijk 
meedelen aan exploitant/houder; 

 In IPO-verband vakinhoudelijke bijdrage leveren aan actuele thema’s; 

 Implementeren van de nieuwe zwemwaterregelgeving. 
 

Toezicht en Handhaving Zwemlocaties in oppervlaktewater (C en D)  
 Fysiek veiligheidsonderzoek van zwemlocaties vóór aanvang zwemseizoen (1 mei 2016) + beoordeling  

aantal / staat publieksinformatieborden; 

 Tijdens zwemseizoen uitvoeren van ten minste 1 fysieke totaalcontrole per zwemlocatie; 

 Tijdens zwemseizoen, op eigen initiatief of na melding door publiek of waterbeheerder (laboratorium), 
uitvoeren van deelcontroles op bijv. blauwalgenontwikkeling;  

 Publiek adequaat informeren over ontwikkelingen via nieuwe landelijke zwemwatersite Zwemwater.nl; 

 Inventariseren en beoordelen potentiële nieuwe zwemlocaties, incl. tellen aantal zwemmers; 

 Deskcontrole met beoordeling laboratoriumuitslagen periodiek onderzoek kwaliteit zwemwater. Bij 
normoverschrijding direct publiek informeren, waarschuwen of negatief zwemadvies instellen; 

 In IPO-verband vakinhoudelijke bijdrage leveren aan actuele thema’s en onderwerpen, zoals het 
document Fysieke veiligheid zwemlocaties en rapportage Europese commissie. 

 

Handhaving Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 

aantal 
2016 

uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Toezicht op 127 badinrichtingen, onderverdeeld in binnen- en 
buitenzwembaden en peuterbaden  ( A en B locaties) 

127 2.200     

Toezicht op 27 ingerichte en vrij toegankelijke zwemlocaties in 
oppervlaktewater (C en D locaties) 

54 1.535     

TOTAAL 181 3.735 
 

  

 
 
 

2.2.12 Wet milieubeheer en Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Wat we willen bereiken 
De Wabo kent aan de provincie verschillende taken toe op het gebied van wonen en ruimtelijke 
ordening. Deze norm- en kaderstelling heeft tot doel onze leefomgeving te beschermen. Met een 
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goede uitvoering van vergunningverlening en handhaving bij de bedrijven die onder provinciaal 
bevoegd gezag vallen, willen wij hieraan een actieve bijdrage leveren. 
De uitvoering van vergunningverlening en handhaving voor alle bedrijven die op grond van de Wabo 
onder het bevoegd gezag van de provincie Utrecht vallen, is per 1 juli 2014 ondergebracht bij de RUD 
Utrecht, met uitzondering van de bedrijven die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen 
(BRZO 99) en bedrijven waarbinnen zich een installatie bevindt als bedoeld in categorie 4 van bijlage 
1 bij de EU-richtlijn industriële emissies (RIE-4). Deze bedrijven zijn per 1-1-2014 ondergebracht bij de 
interprovinciale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) in verband met de specifieke 
expertise die deze bedrijven vereisen. Per 1 januari 2016 zijn wij bevoegd gezag geworden voor alle 
BRZO-inrichtingen en inrichtingen met een RIE-4 installatie binnen de provincie.  
 
Wat we daarvoor willen doen 
 
Vergunningverlening 
De RUD Utrecht en OD NZKG (hierna de RUD) beoordelen aanvragen voor omgevingsvergunningen 
of meldingen van inrichtingen op grond van respectievelijk de Wabo en de Wet milieubeheer, en 
stellen een omgevingsvergunning op. Indien dit noodzakelijk is, worden er maatwerkvoorschriften op 
grond van het Activiteitenbesluit opgesteld. Hierbij wordt nauw samengewerkt met onze partners, 
zoals de gemeenten en de waterschappen; deze samenwerking is vastgelegd in een samenwerkings-
overeenkomst d.d. 12 oktober 2012. 
 
Voor die bedrijven waarvoor wij het bevoegd gezag op grond van de Wabo zijn, is de RUD Utrecht 
verantwoordelijk voor het verloop van de procedure en de afstemming tussen de verschillende 
onderdelen van de omgevingsvergunning (zoals bouwen, milieu en afwijking van het bestemmings-
plan).  
 
Wij hebben de RUD een breed mandaat verschaft om besluiten namens ons op te stellen en te 
tekenen. Voor wat betreft de normstelling in de vergunningen gaat het voornamelijk om aspecten als 
geluid, bodem, geur, lucht, externe veiligheid, energie en afval. Voor wat betreft de overige 
onderdelen van de omgevingsvergunning, zoals bouwen, toestemming om af te wijken van het 
bestemmingsplan en de lozingseisen, wordt advies ingewonnen bij respectievelijk de betreffende 
gemeente en het waterschap. Naast aanvragen om een omgevingsvergunning worden door de RUD 
Utrecht ook aanvragen om een ontheffing van artikel 10.2 Wet milieubeheer (10.63, lid 2 Wm) 
afgehandeld. 
 
De RUD Utrecht voert tevens front-office taken uit voor de behandeling van aanvragen bij onze 
inrichtingen maar ook in geval van adviesverzoeken op grond van de Wabo die te maken hebben met 
zaken waarin de provincie Utrecht de betreffende gemeente adviseert (bijvoorbeeld de aanleg van 
een uit- of inrit bij een provinciale weg).  
 
De werkzaamheden zijn veelal vraaggestuurd en vooral afhankelijk van (nieuwe) initiatieven in het 
bedrijfsleven en de samenleving. Hierdoor is het aantal aanvragen en verzoeken vooraf lastig in te 
schatten. De gegevens in het onderstaande overzicht zijn gebaseerd op gegevens uit 2012, 2013, 
2014, 2015 en geëxtrapoleerd naar 2016, waarbij in acht moet worden genomen dat met de 
bevoegdheidsverschuiving op 1 januari 2014 het aantal provinciale inrichtingen teruggebracht is naar 
69 ten opzichte van de jaren vóór 2014. De doelstelling blijft om aanvragen af te handelen binnen de 
wettelijke termijn, waarbij de belangen van de omgeving en de aanvrager zorgvuldig worden 
afgewogen. 
 
In 2016 zal specifiek aandacht worden besteed aan de gevolgen van de invoering van de vierde 
tranche van het Activiteitenbesluit en de ontwikkelingen rond de Omgevingswet voor de provinciale 
inrichtingen.  
 
Provinciale inrichtingen die door de RUD Utrecht worden behandeld, zijn allemaal IPPC inrichtingen 
en derhalve vergunningplichtig. Bij de beoordeling van de aanvraag en de opstelling van de 
vergunning met voorschriften wordt het onderdeel energiebesparing als vast onderdeel meegenomen. 
Hierbij wordt afhankelijk van het energieverbruik net als in het Activiteitenbesluit, onderscheid gemaakt 
tussen energierelevante bedrijven en niet-energierelevante bedrijven. Indien hiertoe aanleiding is 
wordt een onderzoeksverplichting of worden maatregelen voorgeschreven. Uitgezonderd zijn de 
bedrijven die verplicht meedoen met de CO2 emissie-handel. Indien een bedrijf het convenant 
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Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA) heeft ondertekend, worden de onderzoeken 
die in dit kader zijn uitgevoerd bij de vergunningverlening betrokken. 
 

Vergunningverlening WABO (Wet milieubeheer) 
aantal 
2016  

 uren 2016  
uren inhuur 
2016  

Opmerkingen 

Vooroverleg Wabo (bedrijven provincie Wabo-bevoegd gezag) 10 1.200     

Omgevingsvergunning 30 3.600     

Melding Activiteitenbesluit 10 200     

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 10 500     

Vvgb (B&W bevoegd gezag) Adviesverzoek ander BG 0 0   

Ontheffing 10.63 Wet milieubeheer 10 70     

Gelijkwaardige voorzieningen 0 0     

Maatwerkvoorschriften 5 125     

Ambtshalve wijziging milieudeel omgevingsvergunning 2 50     

Projecten Wm incl. uren wabo-coördinatie  1.000     

TOPP-uren  1.200     

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening 7 480     

Statenvragen VVM  50     

TOTAAL 84 8.475 
 

  

 
 
Handhaving  
De resultaten van toezicht en handhaving in 2015 zijn voor ons geen aanleiding om voor 2016 een 
andere werkwijze voor te stellen. De beschikbare uren zijn iets (160 uur) toegenomen. Ook in 2016 
wordt er naar toe gewerkt om ieder bedrijf minimaal één keer te bezoeken. Bij de uitvoering van de 
controles zal in 2016 extra aandacht worden gegeven aan het energieverbruik bij bedrijven. De 
bedrijven zullen worden benaderd met via landelijke (online) opleidingen vergaarde aanvullende 
kennis en vaardigheden.   
  
In 2016 staan weer  ongeveer 15 transportcontroles gepland. Deze worden uitgevoerd in 
samenwerking met de politie in groter of kleiner verband. Op verzoek van de ODRU zullen ook 
medewerkers van de ODRU bij deze controles worden ingezet. Mogelijk vallen hierdoor enkele 
controles voor de RUD af of zal gezamenlijk met de ODRU worden opgetrokken. Hierover worden  
nadere afspraken gemaakt. Transportcontroles bevorderen de verstandhouding tussen de RUD en de 
verschillende handhavende instanties (zoals Inspectie ILT, politie, omgevingsdiensten, Voedsel- en 
Warenautoriteit, belastingdienst en de ODRU). Transportcontroles zijn ook een goed platform voor  
kennisoverdracht in de wirwar van regels.  
  
De consignatie c.q. afhandeling van klachten is in 2015 soepel verlopen, mede omdat de 
werkzaamheden over meer collega’s konden worden verdeeld. Dat heeft echter niet kunnen 
voorkomen dat een bedrijf in Bunschoten nog steeds een groot aantal geurklachten veroorzaakt. In 
2015 hebben wij waar mogelijk ook handhavingstrajecten ingezet tegen diverse andere overlast 
veroorzakende bedrijven (Beelen, Houten – stof en geluid, Smink, Amersfoort – stankoverlast, 
Asfaltcentrale Utrecht – asfaltlucht, saneringslocatie aan de Leidsekade te Utrecht – stank, 
windmolenpark Houten – geluid en lichthinder, cafetaria te Bunschoten – geuroverlast). In 2016 
overleggen RUD Utrecht en ODRU en de diverse gemeenten op welke wijze de verschillende klachten 
qua communicatie op de meest effectieve manier kunnen worden afgehandeld. 
 
Administratief toezicht vindt in de praktijk plaats tijdens de reguliere controles. Met name de 
afvalverwerkers worden bij controles ook administratief gecontroleerd en slechts bij vermeende 
onregelmatigheden wordt verder onderzoek gedaan.  
 
Er is een aanmelding ontvangen om wat betreft de rioolwaterzuiveringsinrichtingen van Waterschap 
Vallei en Veluwe in 2016 toepassing te geven aan systeemtoezicht. Ook over dit item zal in de 
kwartaalrapportages verslag worden gedaan. 
 
In 2016 zal verder invulling gegeven gaan worden aan IGH en ketentoezicht. Deze vrij nieuwe vorm 
van handhaven heeft tot op heden nog onvoldoende handen en voeten gekregen. Door in 2015 
hiervoor opgeleid personeel, is de verwachting dat hieraan in 2016 wél meer uitvoering kan worden 
gegeven. Inmiddels is een werkgroep samengesteld om meer structuur aan IGH (Informatie 
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Gestuurde Handhaving) te geven. Reden: iedereen blijkt zijn eigen beeld bij deze vorm van 
handhaven te hebben en het is zaak dat het voor alle betrokkenen duidelijk is hoe wij hier vorm aan 
willen gaan geven. Begin 2016 worden de eerste resultaten van de werkgroep verwacht. 
 
Daarnaast worden afspraken gemaakt over de uitvoering van het Energie Akkoord. In dit kader wordt 
uitvoering gegeven aan het projectvoorstel ter verbetering van de handhaving van artikel 2.15 van het 
Activiteitenbesluit (energiebesparing bij bedrijven type B). De provinciale bedrijven die de RUD Utrecht 
behandelt, betreffen allemaal IPPC, dus type C bedrijven. Brzo- en RIE-4 bedrijven zijn ondergebracht 
bij de RUD Noordzeekanaalgebied (zie par. 2.2.14). Het aspect energiebesparing c.q. onderzoek 
hiernaar, is al enige tijd een standaard onderdeel van de vergunningenprocedures. Voornoemd project 
heeft dus geen betrekking op bedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. 
 
 

 Handhaving WABO (Wet milieubeheer) aantal 
2016 uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Toezicht op inrichtingen vallend onder de Wabo  50 4.053 
  

Transportcontroles 
 

154 
  

Consignatie en klachtenafhandeling 
 

1.100 
  

Administratief toezicht 
 

34 
  

Systeemgericht toezicht 
 

100 
  

Ketentoezicht en Informatie Gestuurde Handhaving (IGH) 
 

700 
  

Milieuklachtentelefoon 
   

Materieel budget 
€ 10.000 

TOTAAL 50 6.141 
 

€ 10.000 

 
 
 
 

2.2.13   Wet milieubeheer / Vuurwerkbesluit 
 
Wat we willen bereiken 
Het Vuurwerkbesluit maakt onderscheid tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. 
Vergunningverlening voor de opslag van vuurwerk is een reguliere taak in het kader van de Wet 
milieubeheer. Het Vuurwerkbesluit stelt specifieke eisen aan de vergunning voor opslag van vuurwerk 
in een inrichting. Ook aan het afsteken van professioneel vuurwerk stelt het Vuurwerkbesluit strenge 
veiligheidseisen. Bij de uitvoering van de specifieke provinciale vergunningverlenende taken op grond 
van het Vuurwerkbesluit is er sprake van de volgende driedeling:  
1. Toepassingsvergunning; 
2. Ontbrandingstoestemming; 
3. Melding.  
 
Wat we daarvoor willen doen 
Vergunningverlening    
Traditioneel is er een piek in het aantal aanvragen rond de feestdagen in april/mei, in de zomer 
(dorpsfeesten en kermissen) en in december. Omdat in piekperioden de huidige inzet iets te krap is, 
worden er in 2016 extra mensen opgeleid (in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht). 
Nagegaan zal worden of er daarmee efficiëncywinst (500 uur) kan worden geboekt. Er wordt 
deelgenomen aan vijf landelijke LWVC-overleggen per jaar. Bij twee van deze overleggen zit ook de 
vuurwerkbranche aan tafel. Er zijn inmiddels oplossingen gerealiseerd voor een veilige tijdelijke opslag 
van in beslag genomen vuurwerk door de politie en de daarvoor benodigde opslagfaciliteiten. Inzet is 
ook nodig voor beantwoording van vragen van gemeenten over (vooral) het organiseren van 
vuurwerkevenementen rond de jaarwisseling, danwel in combinatie met andere festiviteiten (in en 
nabij stiltegebieden). Onze insteek is altijd om te kijken wat er wél mogelijk is (vanzelfsprekend binnen 
de kaders van veiligheid en geldende regelgeving).  
Over heel 2016 verwachten wij ongeveer een aan 2015 gelijk aantal aanvragen. Het aantal meldingen 
zat in 2015 in de lift. Naar verwachting geldt dit ook voor 2016. In de regelgeving is geen verandering 
te verwachten.   
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Vergunningverlening Wet milieubeheer / Vuurwerkbesluit aantal 
2016 uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Melding vuurwerk 50 1.200 
 (incl. 50 uur IPO-

coördinatie) Ontbrandingstoestemming vuurwerk 40 1.100 
 

TOTAAL 90 2.300 
  

 
Toezicht en Handhaving 
Vuurwerkevenementen worden gecontroleerd of ze voldoen aan ontheffingen en aan wet- en 
regelgeving. In de praktijk blijkt dat met de aanwezigheid van toezichthouders (vooral bij de opbouw) 
veel overtredingen voorkomen worden. Daarom zijn bestuurlijke aanschrijvingen uitzondering. Door de 
hoge bezoekfrequentie ervaren de ontstekers een hoge controledruk. Dit werkt preventief, met als 
gevolg minder overtredingen. Omdat in 2015 niet alle vuurwerkevenementen konden worden 
gecontroleerd en omdat wij het huidige kwalitatieve handhavingsniveau willen continueren, zijn de in 
2016 bij vergunningverlening mogelijk te besparen 520 uur toegevoegd aan het onderdeel handhaving 
Vuurwerkbesluit. Bij vuurwerk is het aantal benodigde uren altijd dynamisch, afhankelijk van de vraag 
op welke dagen de controles nodig zijn (PS: in het weekend kost een controle twee keer zoveel uren!). 
 

 Handhaving Wet milieubeheer / Vuurwerkbesluit   
aantal 
2016 uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Toezicht  vuurwerkevenementen 100 1.200 
  

TOTAAL 100 1.200 
  

  
 

 

2.2.14  Wet milieubeheer / Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) 
 
Wat we willen bereiken   
Het BRZO vindt z’n oorsprong in drie verschillende wetten: de Wabo, de Arbeidsomstandighedenwet 
en de Wet op de Veiligheidsregio’s. Het BRZO is een voorbeeld van coördinatiewetgeving. In 
Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO 2015). Het 
BRZO 2015 implementeert de Europese Seveso III-richtlijn in Nederland. Het integreert wet- en 
regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, omgevingsveiligheid en rampbestrijding in één 
juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke 
stoffen betrokken zijn. Het BRZO 2015 stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. 
Ook regelt het besluit de wijze waarop de overheid daarop moet toezien. De BRZO-bedrijven worden 
gecontroleerd door interdisciplinaire teams van het Ministerie van SZW en de Veiligheidsregio’s. De 
coördinatie daarvan ligt bij gespecialiseerde omgevingsdiensten, de zgn. BRZO-RUD’s. Daarvan zijn 
er 6 in Nederland. Voor de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland is dat de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De provincie Utrecht en de gemeenten met BRZO-bedrijven 
hebben in 2013 hun vergunningverlenings- en handhavingstaken bij deze bedrijven in mandaat aan 
de OD NZKG overgedragen. 
 
Wat is er met ingang van 2016 veranderd? 
Tot 2016 konden zowel gemeenten als provincie voor BRZO-bedrijven het (Wabo-)bevoegd gezag 
zijn. Door de nieuwe wet-VTH zijn in 2016 uitsluitend de provincies bevoegd gezag. De provincie 
Utrecht was dat al voor 3 BRZO-bedrijven. Met de nieuwe wetgeving zijn er 11 bedrijven bijgekomen. 
De provincie is nu verantwoordelijk voor de vergunningverlening en het toezicht bij 14 bedrijven. Het 
gaat hierbij niet alleen om bedrijven die vallen onder het BRZO, maar ook om bedrijven die vallen 
onder de IPPC-categorie 4 (RIE-4, o.a. chemie en farmacieproducenten). Deze bedrijven worden ook 
aangemerkt als risicobedrijven. De beschikbare uren zijn met 5.740 uur (= rijksmiddelen) gestegen. 
 

Bedrijf Locatie 
BRZO/ 
IPPC4 

Soort bedrijf 
Bevoegd-
gezag tot 

2016 

Bevoegd-
gezag 

in 2016 

SC Johnson Europlant BV 
Mijdrecht  (De 
Ronde Venen) 

BRZO chemieproductie gemeente provincie 

Ecolab Production 
Netherlands BV 

Nieuwegein BRZO chemieproductie gemeente provincie 

Bakker Remmerden BV Rhenen BRZO gashandel gemeente provincie 



34 

 

Gulf Oil Nederland BV 
Nigtevecht 
(gemeente 
Stichtse Vecht) 

BRZO opslag brandstoffen gemeente provincie 

Argos Storage BV Utrecht BRZO opslag brandstoffen gemeente provincie 

BASF Nederland BV 
De Meern 
(Utrecht) 

BRZO chemieproductie gemeente provincie 

Norbert Dentressangle 
Logistics Netherlands BV 

Veenendaal BRZO opslag chemische stoffen gemeente provincie 

Dishman Netherlands BV Veenendaal IPPC4/RIE4 opslag chemische stoffen gemeente provincie 

GBV Weco Vuurwerk BV Veenendaal BRZO opslag vuurwerk provincie provincie 

Van Appeldoorn Chemical 
Logistics 

Woudenberg BRZO opslag chemische stoffen gemeente provincie 

MSD Animal Health 
Nederland 

De Bilt IPPC4 vaccinproductie gemeente provincie 
18

 

Stichting ALT De Bilt IPPC vaccinproductie gemeente provincie 

Handelsmaatschappij Smit 
Vecht BV 

Amersfoort   chemieproductie provincie provincie 

NuScience Utrecht BRZO diervoedingssupplementen provincie provincie 

      BRZO   

 

Toezicht en Handhaving 2016   Totaal (uren)  

 Vergunningen Milieu                                              3.596  

 Briks Toezicht                                                 588  

 BRZO inspectie                                               1.500  

 Wabo Toezicht                                               1.350  

 BRZO coördinatie                                                 275  

 Doorlopende werkzaamheden (divers)                                                 250  

 Totaal Vergunningverlening,Toezicht  en 
Handhaving BRZO (incl. Brikstaken)

19
 

                                             7.559  

  
 

2.2.15  Wet luchtvaart 
 
Wat we willen bereiken 
Provincies zijn bevoegd voor regionale luchtvaartterreinen (vliegvelden, helihavens, ballonop-
stapplaatsen, etc.). De provincie mag zich alleen bezighouden met opstijg- en landingslocaties. 
Vliegroutes vormen een rijksaangelegenheid. Luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen worden 
door Provinciale Staten vastgesteld bij provinciale verordening en uitgevoerd door de RUD Utrecht. 
Voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) van een terrein (zijnde geen luchthaven), kan ontheffing 
worden verleend, mits wordt voldaan aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.  
Per 1 juli 2015 is een aantal besluiten op het gebied van luchtvaart gewijzigd. Dit heeft in 2015 nog 
niet geleid tot een (eerder nog wél) verwachte verschuiving in werkzaamheden. Verwacht werd 
namelijk dat met de  komst van de nieuwe regelgeving het niet meer nodig zou zijn TUG-ontheffingen 
ten behoeve van luchtballonnen af te geven. Die verwachting is geen realiteit geworden. Momenteel is 
niet bekend of, en zo ja wanneer, dit alsnog wel gewijzigd wordt. Al met al dus weinig wijzigingen op 
dit werkterrein in 2016.  

 
Wat we daarvoor willen doen 
 
Vergunningverlening   
In 2016 verwachten we een vergelijkbaar aantal aangevraagde en te verlenen ontheffingen als in 
2015. Het aantal aanvragen blijft daarmee iets achter bij eerdere verwachtingen. Ten opzichte van 
2015 hebben wij daarom ruim 500 uur minder voor dit deelwerkterrein uitgetrokken.  

                                                      
18

          De status van dit bedrijf als IPPC4-bedrijf was in nov. 2015 nog onderwerp van gesprek met de gemeente. 
19

  BRIKS-taken (bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) 
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In 2016 loopt er nog één ontwerp van een Luchthavenregeling (LHR) door. Deze is aangevraagd door 
het UMC Utrecht t.b.v. de spoedzorg. Eind 2015 is het ontwerp van de Luchthavenregeling doorgeleid 
voor behandeling door Provinciale Staten (21 maart 2016). 
 
Er speelt nog een tweede aanvraag voor een Luchthavenregeling. Het vooroverleg is gaande. Het 
gaat om een locatie aan de Hilhorstweg in Soest, waar al een aantal jaren een TUG-ontheffing voor 
wordt verleend. Het is een bestaande activiteit met paramotortrikes. Er is wel sprake van een 
uitbreiding qua aantallen vliegdagen en vliegbewegingen.  
 

 

 Vergunningverlening Wet luchtvaart 
aantal 
2016 uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) Wet luchtvaart 80 2.150 
  

Luchthavenbesluit en -regeling  1 100 
  

TOTAAL 81 2.250 
 

  
 
 
Toezicht en Handhaving  
De werkzaamheden hebben zowel betrekking op zogeheten ‘vaste velden’ (4 stuks in totaal), als op 
flexibele locaties. Vaste velden zijn locaties van waar frequent gevlogen kan en mag worden. Deze 
vaste velden worden jaarlijks bezocht en beoordeeld. Resultaten worden neergelegd in rapportages.  
 
Naast genoemde controlewerkzaamheden verlenen wij aan bedrijven zogeheten TUG-ontheffingen

20
. 

Iedere a.s. vlucht of landing vanaf vaste of flexibele locaties moet aan ons worden gemeld. 
Uitgangspunt is om elke TUG-ontheffing tenminste éénmaal per jaar te controleren. Daarmee krijgen 
wij een beeld van de wijze waarop het bedrijf gebruik maakt van de ontheffing. Waar nodig wordt een 
bedrijf meerdere malen gecontroleerd.  
In principe beoordelen wij elke melding, tenzij een controle op dat moment geen meerwaarde heeft. 
Controles zijn noodzakelijk omdat van te voren een inschatting moet worden gemaakt van de locatie 
die wordt gebruikt en de mogelijkheden die de daarvoor afgegeven TUG biedt. Ter vermijding van 
controles zonder meerwaarde beoordelen wij elke melding of die voor controle in aanmerking komt. 
Omdat veel vliegbewegingen afhankelijk zijn van de weersomstandigheden worden er veel meer 
vluchten gemeld dan daadwerkelijk uitgevoerd. Voor de zekerheid wordt er dan alvast maar een 
melding gedaan. De meldingen betreffen vooral helicopters (soms ook ballonnen) en dan voornamelijk 
gedurende het weekend. Beoordelingen moeten van te voren worden uitgevoerd. Achteraf kunnen 
immers geen feiten en omstandigheden meer worden geconstateerd. Het merendeel van de 
vliegbewegingen vindt in de avond en weekenduren plaats. Controles op dergelijke tijdstippen (buiten 
kantooruren) leggen een extra claim op het totaal beschikbare aantal uren. 
 
Van iedere fysieke controle stellen wij een rapportage op en ontvangt de ontheffing- of 
vergunninghouder een brief met de geconstateerde bevindingen. Zonodig (in geval van overtredingen) 
zetten wij een handhavingsmiddel in, zoals een bestuurlijke waarschuwing of bestuurlijke boete. 
 

Handhaving Wet luchtvaart  aantal 
2016 uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Toezicht ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) Wet 
luchtvaart 80 550 

  
Toezicht luchthavenbesluit en luchthavenregeling  (viertal 

‘vaste velden’) 
4 236 

  
TOTAAL 84 786 

  
 
 
2.2.16   Wet lokaal spoor 
 

Op 1 december 2015 zijn de Wet, het Besluit en de Regeling lokaal spoor (Wls, Bls en Rls) in werking 

getreden. Daarin worden de activiteiten omtrent de metro- en tramlijnen in Amsterdam, Den Haag, 

Rotterdam en Utrecht wettelijk geregeld. Door GS is aan de RUD mandaat verleend voor de taken en 

                                                      
20

  Een TUG-ontheffing staat voor een ontheffing ‘tijdelijk en uitzonderlijk gebruik’. 
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bevoegdheden voortvloeiend uit deze nieuwe regelgeving. De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht is 

namens de provincie de vergunningverlenende en handhavende instantie. De Inspectie voor Leefom-

geving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is door de staatssecretaris van 

Infrastructuur & Milieu aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de Wet lokaal spoor. Bij 

Koninklijk Besluit is bepaald dat onder het lokaal spoor in de provincie Utrecht valt de lokale 

spoorweginfrastructuur in de gemeenten Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. 

 

Omdat nog niet geheel uitgekristalliseerd is waaruit de werkzaamheden zullen gaan bestaan en 

hoeveel tijd dit zal gaan vergen, hebben wij een budget van maximaal € 55.000,-- aan de RUD ter 

beschikking besteld. De taakuitvoering wordt gemonitord via de reguliere kwartaalrapportages, met 

aanvullende input van o.a. de afdeling OV.  

 

Daarnaast vindt jaarlijks vóór 1 oktober tussen de provincie en de RUD Utrecht een evaluatiegesprek 

over de Wls-taakuitvoering plaats. Deze evaluatie kan leiden tot tussentijdse aanpassing van de 

opdracht en/of de financiering. Net als de andere taken wordt ook de uitvoering van de Wet lokaal 

spoor geborgd in de PDC. Separaat worden wij medio 2016 geïnformeerd op welke wijze externe 

partijen zijn aangesloten. In de 1
e
 kwartaalrapportage informeert de RUD Utrecht ons over hun aan dit 

beleidsitem gekoppelde opleidingen- en inhuurplan. De 24-uurs bereikbaarheid is één van de 

reguliere procedurele wettelijke kwaliteitscriteria. 

 

Vergunningverlening en Handhaving Wet lokaal 
spoor  

aantal 
2016 uren 2016 inhuur 

2016 

 

 
Opmerkingen 

Vergunningen  Wet lokaal spoor  ? 
  

 

 
  Materieel budget 

     ad € 55.000,- Opstellen Toezichtsplan in samenwerking met de 
Inspectie Leefomgeving en Transport + daaruit 
voortvloeiende handhavingswerkzaamheden 

1 + p.m.   

 

 

TOTAAL 1 + p.m. 
  

 
 

€ 55.000,- 

 
 
 

2.2.17    Algemeen 
 

Onderstaande uren zijn niet specifiek toegekend aan een activiteit (ten opzichte van 2015 circa 1.330 
minder reguliere uren, excl. inhuur). 
 

Toelichting bij onderdeel ‘Kwaliteit en procedures’: 
De post bevat de uren voor de kwaliteitsmedewerker en de ondersteuning voor de applicatie ELVHIS 
(w.o. inzet applicatiebeheerders en key-users). Deze post bevat ook de uren ondersteuning vanuit de 
RUD aan de provincie voor ELVHIS (VVN en UFL) waarvoor in eerste instantie een aanvullende 
opdracht was aangevraagd. 
 
Toelichting bij onderdeel ‘Advisering Wm’:  
Onder deze post zijn uren opgenomen die via een verdeelsleutel over alle opdrachtgevers worden 
verdeeld omdat ze niet specifiek aan 1 opdrachtgever zijn toe te bedelen. Voorbeelden van uren die 
op deze posten geboekt worden zijn: Voorbereidingen voor nieuwe Omgevingswet, uitvoering van 
WOB verzoeken, beoordelen e-mjv, energieproject. 
 
Toelichting bij onderdeel ‘Strafrecht’ 
Over het algemeen wordt het schrijven van een PV / Bestuurlijke strafbeschikking milieu geschreven 
op de daarvoor bedoelde toezichtstaak. Niet in alle gevallen is dat mogelijk. Daarom is er een 
algemene post opgenomen. Op deze post worden ook de uren geschreven van samenwerkingsacties 
met Boa’s van andere handhavingsorganisaties. Denk hierbij aan acties samen met de 
natuurbeheerorganisaties om illegale wildcrossers en mountainbikers op terreinen aan te pakken. 
 
Toelichting bij onderdeel ‘Interne projecten handhaving’ 
Onder de post vallen uren die niet specifiek onder andere specifieke posten zijn onder te brengen. Te 

denken valt aan verbetering naleving wet- en regelgeving, verbetering rapportagevorming en KPI’s, 

advisering aanpassing LSV, advisering energiebesparing, etc.  
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Vergunningverlening en Handhaving algemeen 
aantal 
2016 

uren 2016 inhuur 2016 Opmerkingen 

Strafrecht   700 
  

BWN algemeen   610 
  

BOA coördinatie   500 
  

RUD uren VVS en BWN    
  

Kwaliteit en Procedures   1.000  
 

Advisering Wm   800  
 

Interne projecten handhaving  1.100   

Stelpost inzet inhuur-uren   € 246.415  

TOTAAL   4.710 € 246.415 
 

 
 
2.2.18    Co-financieringsregeling opruimen drugsafvaldumpingen 
Op 30-10-2014 stelde de Tweede Kamer € 1.000.000 per jaar beschikbaar (voor de jaren 2015, 2016 
en 2017) voor het opruimen van gedumpt afval voortkomend uit illegale productie van synthetische 
drugs als bijdrage aan gemeenten en grondeigenaren die daartoe kosten hebben gemaakt. De 
bijdrage zal per geval niet meer mogen bedragen dan 50% van de kosten. Omdat I&M geen eigen 
subsidieregelingen meer wil, is er voor gekozen om de beschikbaarstelling van de middelen via de 
provincies te laten lopen. IPO en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben daartoe een 
convenant opgesteld. Omdat drugsafvaldumpingen vooral in de zuidelijke provincies voorkomen, is 
ook een verdeelsleutel afgesproken.  
 
In de provincie Utrecht zijn in 2015, net als in de meeste andere provincies, minder dan 5 
drugsdumpingen bij de politie gemeld. Daarom ontvangt de provincie Utrecht t.b.v. 2015, 2016 en 
2017 jaarlijks € 21.722,12 (= 2/80

e
 deel van het budget). Noord-Brabant (met 29 drugsdumpingen in 

2015) ontvangt het meest. In IPO-verband is afgesproken dat Noord-Brabant de totstandkoming van 
de regeling coördineert. Ze zal ook de toetsing voor toekenning voor alle provincies verzorgen. Noord-
Brabant ontvangt in 2015 voor dit alles € 423.500 (= 29/80

e
 deel). Op 3 december 2015 was er de 

ondertekening van het Convenant door de Staatssecretaris van I&M. De brabantse gedeputeerde, de 
heer Van den Hout, ondertekende het convenant namens het IPO (voor wat betreft onze provincie op 
basis van een door ons op 1-12-2015 vastgesteld machtigingsbesluit (nr. 81736B8B)).  
 
De provincie Noord-Brabant (de provincie waar tot nu toe de meeste drugsafvaldumpingen zijn 
gemeld) zal de toetsing van de ingediende aanvragen om een bijdrage in de opruimkosten verrichten 
en zorgdragen voor ontwerp-besluiten tot verlening van een bijdrage danwel tot afwijzing van de 
aanvraag. Een hiertoe noodzakelijk mandaatbesluit c.a. is in voorbereiding. Aanvragen om een 
bijdrage moeten worden ingediend via de site www.subsidiedrugsafval.nl. Besluitvorming op de 
ingediende aanvragen vindt plaats door gedeputeerde staten van de betreffende provincie. 
 
Inmiddels heeft het Ministerie van I&M op basis van het afgesloten convenant ‘Uitwerking 
amendement co-financiering opruiming drugsdumpingen’ het eerste jaarbedrag van € 21.722,- aan 
onze provincie overgemaakt. Het gelabelde bedrag maakt onderdeel uit van het budget van de 
opdrachtgeversunit (afd. UFL). In het convenant zijn afspraken vastgelegd over de wijze en 
voorwaarden waarop de dagelijkse besturen van de provincies overgaan tot bijdrageverstrekking op 
basis van het amendement. Ons is gevraagd om in het mandaatbesluit co-financiering opruiming 
drugsafval aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant mandaat te verlenen om een 
aanvraagformulier vast te stellen op grond waarvan aanvragen in het kader van deze co-
financieringsregeling kunnen worden ingediend. Gevraagd is hen ook mandaat te verlenen om 
namens ons aanvullende gegevens te kunnen opvragen in het kader van de ontvankelijkheidstoets en 
de inhoudelijke toets van aanvragen om een bijdrage.  
 
Over het jaar 2015 kunnen aanvragen om co-financiering worden ingediend in de periode tussen 1 
mei t/m 30 juni 2016. In 2017 en 2018 kan dit in de periode van 1 februari t/m 31 maart. Grondslag 
voor over 2015 in te dienen aanvragen om co-financiering zijn dit op 2 februari 2016 door ons 
vastgestelde VTH Jaarprogramma 2016 (nr. 817C51F1) en het bij ons in voorbereiding zijnde 
mandaatbesluit co-financiering opruiming drugsafval (nr. 817C0A2B). De besluitvorming over 
genoemd mandaatbesluit en de bijbehorende co-financieringsregeling (zie ontwerp-regeling in bijlage 
2) is, onvoorziene omstandigheden daargelaten, voorzien op 8 maart 2016. 
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2.2.19  Samenvattend urenoverzicht  2016 
 

Hieronder is voor alle VTH-activiteiten een cumulatief urenoverzicht 2016 opgenomen. 
 

Hfdst. 
progr. 
VTH 
2016 

Vergunningverlening 

 Uren 
2016 

volgens 
formatie  

Uren 
inhuur/extra 

opdracht 
Handhaving 

 Uren 
2016 

volgens 
formatie  

Uren inhuur/extra 
opdracht 

    
(excl. 

inhuur) 
    

(excl. 
inhuur) 

  

2.2.1 Flora- en faunawet 1.970                    Flora- en faunawet 1.550   

2.2.2 Boswet 510                     
 

Boswet 1.700   

2.2.3 
Natuurbeschermingswet 
en Stikstofverordening 

10.620                  
4.000 uur 

inhuur 
Natuurbeschermingswet 
en Stikstofverordening 

2.462 
 

2.2.4 Natuurschoonwet 
                   

434  
  Natuurschoonwet n.v.t.   

2.2.5 Landschapsverordering 
                

2.500   
Landschapsverordering 

         
3.277  

  

2.2.6 Ontgrondingenwet 
                

1.964  
           Ontgrondingenwet 

                
1.552  

  

2.2.7  
en 

 2.2.8 

PMV 
- ontheffingverlening 
  stiltegebieden 
- vergunningverlening  
  
grondwaterbeschermings-  
  gebieden 

 
100 

 
 

250 
 

 

PMV 
- toezicht 
  stiltegebieden 
- handhaving  
  
grondwaterbeschermings-  
gebieden 

100 
 
 
 

535 

 
 
 
 

200 uur inhuur 

  Waterwet    
 

Waterwet    
 

2.2.9 
- vergunningen + 
meldingen 

                
2.000 

 

- grote ontrekkingen 1.920   

      
- WKO, 
  bodemenergiesystemen 

    

2.2.10 Wet bodembescherming 
                

10.213  

2.040 uur 
extra 

opdracht 
Wet bodembescherming 9.629 

2.296 uur extra 
opdracht +           

€ 20.000 

2.2.11 
Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden 

n.v.t.   
Wet hygiëne en veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegendheden 

                
3.735  

  

2.2.12 Wet milieubeheer / Wabo 
                

8.475  
Wet milieubeheer / Wabo 

                
6.141 

€ 10.000 

2.2.13 
Wet milieubeheer / 
Vuurwerkbesluit 

                
2.300 

  
  

Wet milieubeheer / 
Vuurwerkbesluit 

1.200   

2.2.14 BRZO n.v.t.                    BRZO   7.559    

2.2.15 Wet luchtvaart  
                

2.250  
  Wet luchtvaart  786   

2.2.16 Wet lokaal spoor p.m.  Wet lokaal spoor p.m. 
€ 55.000,- mat. 

budget 

 TOTAAL VERGUNNINGEN 43.586 

4.000 uur 
inhuur en 
2.040 uur 

extra 
opdracht  

TOTAAL HANDHAVING 42.146 

200 uur inhuur,  
2.296 uur extra 

opdracht en mat. 
budget van 

 € 85.000 

2.2.17 Algemene uren 4.710 uur + stelpost € 246.415 t.b.v. inhuururen  

2.2.18 Opruimen drugsafval    € 21.722 

Samenvatting inzet DVO uren voor VTH taken (incl. extra opdrachturen bóvenop 
DVO 2016) 

    uren inhuur 
uren extra 
opdracht 

Door Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht 66.849 € 246.415 + 200 uur 4.336 uur 

Door provincie Utrecht  (team VVN / Opdrachtgeversunit) 16.034 4.000 uur • 

Door Regionale Omgevingsdienst Noordzeekanaal Gebied 7.559 
 

---- 

Totaal 
 

90.442 € 246.415 + 4.200 uur 4.336 uur  

 




