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1.  Inleiding
In deze notitie zijn de 1e halfjaar resultaten van 2016 opgesomd over de uitvoering van 
vergunningverlenende,  toezichthoudende  en  handhavende  (VTH)  taken  waarvoor  de 
provincie Utrecht bevoegd gezag is. 

Met de komst van omgevingsdiensten, is de uitvoering van provinciale VTH-taken alweer 
geruime tijd (in mandaat) belegd bij:

a De RUD Utrecht (merendeel van de VTH-taken);
b Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (BRZO-taken);
c Provincie, team VVN, afd. UFL (‘groene’ vergunningverleningstaken). 

Daarnaast participeert de provincie jaarlijks in VTH-samenwerkingsactiviteiten die samen 
met andere VTH-organisaties worden uitgevoerd.

Het  VTH-Jaarprogramma 2016  omvat  alle  VTH-uitvoeringsactiviteiten  voor  dit  jaar  (in 
totaal 16 beleidsvelden). Om te kunnen monitoren op welk niveau het werk kwantitatief 
en  kwalitatief  wordt  uitgevoerd,  hanteert  de  provincie  de  volgende  wettelijke,  in  het 
Besluit omgevingsrecht opgenomen monitoringskapstokken:
 M.b.t. vergunningverlening: 

 verleende  vergunningen  en  ontheffingen  (binnen  en  buiten  de  termijn)  en 
prognoses;

 M.b.t. handhaving:
 aantallen uitgevoerde controles;
 geconstateerde (soort) overtredingen (naar aard, gebied, etc.);
 een  duidelijk  verslag  over  (ontwikkelingen/trends)  wat  betreft  het  (spontane) 

naleefgedrag;
 aantallen  en soorten  handhavingstrajecten  (p-v’s,  bestuurlijke  waarschuwingen, 

lasten onder dwangsom, etc.);
 aantal opgelegde bestuursrechtelijke sancties (BSB-M’s). 

Zonder  kwalitatieve/richtinggevende  monitoringsgegevens  kan  de  provincie  als 
opdrachtgever  geen  goede  afwegingen  maken  op  welke  deelterreinen  in  het 
eerstvolgende VTH-programmajaar méér of juist minder energie (= uren en middelen) 
moet/kan worden ingezet.

1.  Samenvatting resultaten
Hieronder is in grote lijnen het resultaat over het 1e halfjaar van 2016 beschreven. Uit de 
resultaten blijkt, dat een tussentijdse bijstelling van de uitvoering voor de rest van 2016 
niet noodzakelijk is. De resultaten zijn uitgesplitst naar de taakuitvoering door de RUD 
Utrecht, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de ‘eigen’ provinciale afdeling UFL 
(team VVN) en de in 2016 in uitvoering genomen VTH-samenwerkingsactiviteiten:

 RUD Utrecht:  Boekt veel inhoudelijk goede resultaten. De uitvoering loopt nog wel  
(iets) achter op schema. Bij vergunningverlening is dat minder (aantallen 45% en uren  
49%) als bij  handhaving (aantallen 44% en uren 39%),  waar dit  over de gehele linie  
gemiddeld 50% of meer had moeten zijn. In 2015 is sterk aangedrongen op het realiseren  
van een goed op orde zijnde ‘RUD-etalage’ (transparante taakuitvoering) en een goede 
inhoudelijke  en  zelfstandig  leesbare  verantwoording  van  bestede  uren,  aantallen  
uitgevoerde  activiteiten,  met  een  duidelijke  weergave  van  ontwikkelingen  in  het  
naleefgedrag.  Uit  de  voorliggende  rapportage  blijkt,  dat  op  deze  drie  punten  in  het  
voorbije  half  jaar  (substantiële)  verbeteringen  zijn  gerealiseerd.  Het  VTH-
uitvoeringsresultaat over het 1e halfjaar van 2016 als geheel is voor wat betreft de RUD 
Utrecht, onder de streep bezien, (nog) niet voldoende en omvat uitschieters naar boven  
en naar beneden. De implementatie van de komende Wet natuurbescherming (per 1-1-
2017) vergt in 2016 veel inzet. De extra inzet in 2015 voor de Wet bodembescherming  
(o.a. spoedlocaties) is, zo blijkt, in 2016 terecht gecontinueerd. Alleen op die wijze zal de  
provincie Utrecht in staat zijn om eind 2016 de landelijk afgesproken doelstellingen te  
halen. 
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Naleefgedrag:  kijkend door de oogharen heen, is het naleefgedrag helaas bij géén van  
de VTH-beleidsterreinen al zodanig goed, dat er in de komende periode op één van die  
beleidsterreinen minder  handhavingsaandacht  nodig  is  en/of  de  touwtjes  wat  zouden  
kunnen worden gevierd. 
Vanwege  het  aanbod  gestuurde  karakter  van  vergunningverlenend  werk  kan  daarop  
(door  van buiten komende factoren)  minder  gemakkelijk  worden gestuurd.  Ook moet  
worden nagegaan of menskracht, wanneer de werkdruk het toelaat, flexibeler inzetbaar  
gemaakt kan worden om in voorkomende gevallen werkpieken bij handhaving alert het  
hoofd te kunnen bieden.

VTH-beleidsonderdelen waarvan de uitvoering (erg) vooruitloopt op de geprognotiseerde 
aantallen en/of uren zijn ontheffingverlening Flora- en faunawet, vergunningverlening en  
handhaving  (deels)  Boswet,  vergunningverlening  Natuurbeschermingswet  1998,  
handhaving provinciale Landschapsverordening, vergunningverlening Ontgrondingenwet  
en vergunningverlening stilte- en grondwaterbeschermingsgebieden.
VTH-beleidsonderdelen  waarvan  de  uitvoering  op  dit  moment  achterblijft bij  de 
geprognotiseerde  aantallen  en/of  uren  verloopt  zijn  handhaving  Flora-  en  faunawet,  
vergunningverlening provinciale Landschapsverordening, handhaving Ontgrondingenwet,  
handhaving Ontgrondingenwet, handhaving stilte- en grondwaterbeschermingsgebieden,  
vergunningverlening Waterwet (deels), vergunningverlening en handhaving (deels) Wet  
bodembescherming,  handhaving  Wet  milieubeheer  (deels),  Vuurwerkbesluit,  Wet  
luchtvaart en Wet lokaal spoor.

 Team VVN (provincie):  De werkzaamheden zijn kwalitatief goed uitgevoerd. Wel zijn  
er vanwege de afhandeling van een grote hoeveelheid beroepszaken bij  de Raad van  
State veel Natuurbeschermings-wetaanvragen uit de wettelijke termijn gelopen en zijn er  
op dit deelterrein in 2015 incidenteel achterstanden ontstaan. Deze achterstanden zijn in  
de 1e helft van 2016 geheel weggewerkt. De last van de implementatie-werkzaamheden 
rond de komende Wet natuurbescherming trekt op dit moment een zware wissel op de  
spankracht van team VVN. De urenbesteding loopt een fractie achter (45%). 

 Omgevingsdienst NZKG: De werkzaamheden zijn kwalitatief goed uitgevoerd. Wel  
moet  worden  nagegaan  of  de  activiteitenplanning  voor  2017  meer  ‘smart’  kan  
plaatsvinden. In 2015 ontstond een forse urenonderschrijding omdat diverse ingeplande  
activiteiten vanwege externe omstandigheden (= overmacht) uiteindelijk geen doorgang  
konden vinden. Naar aanleiding van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer ‘Uitvoering 
op afstand’ wordt samen met Noord-Holland en Flevoland onderzocht hoe de indicatoren voor de  
uitvoering  van  VTH-taken  bij  complexe  risicobedrijven  kunnen  worden  verbeterd. Voor  het 
overige zijn er geen structurele of incidentele verbeterpunten te noemen.

 VTH-samenwerkingsactiviteiten: alle  geplande  (zes)  VTH-
samenwerkingsactiviteiten zijn in uitvoering genomen. In 2016 gaat het om (1) informatie  
gestuurd  handhaven,  (2)  energiebesparing  bij  bedrijven,  (3)  samenwerking  op  
watergebied,  (4)  verbeteren toezicht  buitengebied en (5)  gezamenlijke  implementatie  
komende Omgevingswet en (6) opleidings- en trainingsbehoefte.

1.1 Kanttekeningen
Voor  zover  nu  kan worden overzien is  de  impact  van de diverse  organisatorische en 
wettelijke ontwikkelingen, alsmede van inhoudelijke bijzonderheden per VTH-deelterrein, 
niet dusdanig dat voor 2017 een compleet andere insteek en/of andere opzet van het 
VTH-activiteitenprogramma  2017  noodzakelijk  is.  De  volgende,  derde 
kwartaalrapportage zal daarover definitief duidelijkheid verschaffen.

1.2  Meetbaar / beoogd beleidseffect
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De  uitvoeringsresultaten  over  het  eerste  half  jaar  van  het  Jaarprogramma  2016 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) maken duidelijk of de provincie wat 
betreft de uitvoering van haar VTH-taken op de goede weg is. Ze zijn ook richtinggevend 
voor de insteek van het VTH-Jaarprogramma 2017. 

1.3 Meerwaarde programmatische aanpak
Gemeenten  (en  provincies)  zijn  sinds  2005  wettelijk  verplicht  om  hun  VTH 
werkzaamheden  in  te  richten  aan  de  hand  van  circa  50  procedurele 
professionaliseringscriteria op basis van het Besluit omgevingsrecht (AMvB bij de Wabo). 
Verplichte  onderdelen  als  een  VTH-Jaarverslag  hebben  ertoe  geleid  dat  bevoegde 
gezagen (ook onze eigen provincie) in de voorbije jaren beter zicht hebben gekregen op 
de  vraag  waar  en  hoe  milieuhygiënisch  ongewenste  ontwikkelingen  kunnen  worden 
omgebogen  en/of  gestopt  (planet).  Landelijk  is  vastgesteld  dat  de  procedurele 
kwaliteitscriteria hun uitwerking op de omgevingskwaliteit niet hebben gemist (people). 
De  meerwaarde van dit  VTH-Jaarverslag  zit  in  het  nog meer  transparant  maken van 
resultaten  van  VTH-uitvoeringsactiviteiten,  waardoor  wij  als  college  in  staat  worden 
gesteld om schaarse menskracht / middelen zo optimaal mogelijk in te zetten (profit).  

1.4 Verbeterpunten
Waren in 2015 de VTH-kwartaalrapportages nog te veel kwantitatief ingestoken (en werd 
er niet voldaan aan de professionaliseringscriteria uit het Besluit omgevingsrecht), vanaf 
2016 is dit verbeterd. Ook steekt zowel de kwantiteit (aantallen controles) als de inzet 
(urenbesteding) positief af tegenover de in 2015 behaalde VTH-resultaten. Er is sprake 
van een (licht) stijgende lijn. De belangrijkste uitdagingen in 2016 zijn het vasthouden 
van de stijgende VTH-resultaatslijn, nadenken over mogelijkheden van een meer flexibele 
inzet van menskracht ten behoeve van piekbelastingen bij handhaving en een adequate 
aanpak van calamiteuze handhavingssituaties. 

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

1.5 Leeswijzer kleurcodes in resultaatschema’s pag. 6 e.v.
De kleurcodes rood en groen spreken voor zich. Activiteiten waarvan het resultaat rood  
kleurt, verdienen onmiddellijke aandacht, tenzij uit de toelichting blijkt dat er sprake is  
van reguliere, periodegebonden omstandigheden (dan wel overmachtsituaties) die tot de  
betreffende onderschrijding(en) hebben geleid.
De kleurcode oranje/bruin ziet op twee situaties:
a) Het uitvoeringsresultaat is aan de magere kant (tot 10% minder dan de streefnorm),  

òfwel
b) Het uitvoeringsresultaat overschrijdt in vergaande mate de verwachting, waarmee de  

uren  c.a.  voor  de  komende  periode  feitelijk  al  ‘op’  zijn.  Daar  moet  accuraat  op  
ingespeeld worden.  
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2.2.1Flora- en faunawet

Ontheffingverlening Flora- en 

faunawet

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Ontheffing Flora- en faunawet 20 14 70% 1.650 

Ontwerp operationeel beleid Fora- en faunawet 120

Beleidsmatig advies Flora- en faunawet 200

TOTAAL 20 14 70% 1.970 1.440 73% 

Handhaving Flora- en faunawet
aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Surveillances Flora- en faunawet 45 20 44% 1.380 511 37%

Inzet t.b.v. Fauna registratie systeem  / 
secretariaat  provinciebreed Groen Platform

170 27 16%

TOTAAL 45 20 44% 1.550 538  35%

Ontheffingverlening Flora- en faunawet 1e helft 2016
Uren:  Liggen  ruim  op  schema,  omdat  er  veel  ontheffingen  zijn  verleend  waar  ook 
bezwaar- en beroepsprocedures uit zijn voortgevloeid.
Aantallen: Er zijn al meer ontheffingen afgegeven dan voorzien (bijna 15 van de 20). Alles 
binnen de wettelijke termijn. Wanneer het terreinen betreft waar de Faunabeheereenheid 
over gaat, dan gaat het meestal over meerjarige ontheffingen (voor een periode van 5 
jaar).  Degelijke ontheffingen kunnen tussentijds  bijgesteld worden.  In andere situaties 
(sportvelden,  industrieterreinen  en  terreinen  van  particulieren)  betreft  het  meestal 
ontheffingen voor de duur van 1 tot 3 jaar. Ontheffingen in relatie tot Schiphol gelden 
voor  slechts  één  jaar. Circa  200  uur  is  besteed  aan  overig  beleidsmatig  werk 
(implementatie  Wet  natuurbescherming,  beantwoording statenvragen,  WOB-verzoeken, 
etc.). Er zijn geen bijzonderheden te melden. Geen aanpassingen noodzakelijk.

Handhaving Flora en faunawet 1e helft 2016
Uren:  Onderschrijding.
Aantallen: Lichte achterstand. Vanwege een gerechtelijke uitspraak mag er geen gebruik 
gemaakt  worden  van  ganzenvangkooien.  Dat  leidde  tot  een  onverwachte 
urenonderschrijding.  De daarmee ‘bespaarde’  uren  zijn  ingezet  voor  onvoorzien  extra 
werk in verband met de implementatie van de Wet natuurbescherming. Op 20 controles 
zijn er 8 strafrechtelijke waarschuwingen uitgedeeld (en is er 3 keer p-v opgemaakt). 
Meest  voorkomende  overtredingen:  jagen  in  verboden  gebied,  gebruiksovertredingen 
(verboden  lokmiddelen  en  jagen  op  verkeerde  ganzen.  Spontaan  naleefgedrag  is 
daarmee 60% (= te laag). Ergo: provinciale aanwezigheid in het veld is en blijft dringend 
gewenst.
P.S.  Ondanks de ‘meevaller’ qua uren was de implementatiedruk van de komende Wet 
natuurbescherming  de  afgelopen  maanden  dermate  hoog  dat  niet  alle  signalen  van 
buiten konden worden opgepakt. Gevolg: lichte (tijdelijke) kwaliteitsvermindering van de 
reguliere taakuitvoering. 
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2.2.2Boswet

Vergunningverlening Boswet
aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Meldingen Boswet 50 30 60% 430 

Beleidsmatig advies Boswet 80

Bezwaar en beroep 2

TOTAAL 52 30 60% 510 367 72% 

Handhaving Boswet
aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Toezicht Boswet 200 105 53% 1.650 715 43%

Milieuvluchten 6 3 50% 50 20 40%

TOTAAL 206 108 52% 1.700 735 43%

Wegwerken achterstand Boswetdossiers (500 
stuks) – wordt alleen opgepakt wanneer er 
reguliere uren ‘over’ zijn

0 0

Vergunningverlening Boswet
Uren:  Liggen erg goed op schema.
Aantallen: Er is advies uitgebracht over méér dan het geplande aantal ontheffingen (30 
i.p.v. 25 stuks). De Boswet gaat per 1-1-2017 op in de Wet natuurbescherming.  Het grote 
verschil is, dat nu het Rijk nog bevoegd gezag is voor de Boswet. De provincie adviseert  
op  dit  moment  slechts  en  geeft  geen  ontheffingen af.  Straks  (vanaf  1-1-2017)  is  de 
provincie wél bevoegd gezag en moet ze zelf keuzes maken (bijv. al dan niet continueren 
van  houtopstanden  en  waar  wil  de  provincie  nu  hei  of  juist  bos?)  en  ontheffingen 
verlenen. De implementatie (denk aan beleidsaspecten) wordt nu voorbereid in o.a. de 
nieuwe  provinciale  Natuurverordening  en  daaruit  voortvloeiende  beleidsregels.  De 
implementatie van de Wet natuurbescherming trekt een evidente wissel op de reguliere 
werkzaamheden. Voor de laatste maanden van 2016 wordt extra capaciteit ingezet om de 
werkbelasting beheersbaar te houden. 

Handhaving Boswet
Uren en aantallen:  Urenbesteding en uitgevoerde aantallen controles liggen op schema. 
Naast een enkele illegale velling is onvoldoende of uitblijvende herplant de voornaamste 
overtreding. In 50% van de gevallen wordt er niet voldaan (naleefgedrag van 50% = te 
laag). De vele noodzakelijke hercontroles leiden er toe dat de reguliere werkplanning met 
moeite  gehaald  kan  worden.  De  provinciale  handhavingsaandacht  mag  zeker  niet 
verslappen!
Noot: Periodieke  fysieke  bedreigingen  van  RUD-medewerkers  vormen  een  serieuze 
belastende werkomstandigheid in de uitoefening van de werkzaamheden. Nadere actie is 
(nog) niet noodzakelijk.
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2.2.3Natuurbeschermingswet 
1998

Vergunningverlening 

Natuurbescher-mingswet en 
stikstofverordening

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Vergunningen Natuurbeschermingswet 365 349 95% 11.120 

Beleidsmatig advies Natuurbeschermingswet 600

Bezwaar en beroep 50 700

Implementatie komende Wet natuurbescherming 2.200

TOTAAL 415 349 84% 14.620 7.495 51% 

Handhaving  

Natuurbeschermingswet en 
stikstofverordening

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Toezicht Natuurbeschermingswet (Nb-wet) en 
Stikstofverordening (VSN)

56 30 54% 2.137 
956 45%

Surveillances 41 9 22% 325 3 0%

TOTAAL 97 39 40% 2.462 959 39%

Vergunningverlening Natuurbeschermingswet 1998
Uren:  De urenbesteding ligt  goed op schema. De inhuururen zullen nauwelijks meer 
toenemen omdat de inhuurovereenkomsten in mei jl. zijn beëindigd.
Aantallen: Er zijn al veel meer vergunningen afgegeven dan gedacht (349 stuks van de 
voor een heel jaar geplande 365 stuks – een beperkt deel (35 stuks) binnen de wettelijke 
termijn  (reden:  zie  hieronder)).  Het  ministerie  van  I&M  heeft  eind  2015  vrijstelling 
verleend voor beweiden en bemesten. De betreffende bedrijven hebben daarvoor niet 
langer een Nbwet-vergunning nodig.  Gedurende de periode dat e.e.a.  nog onduidelijk 
was,  zijn  alle  vergunningaanvragen  ‘on  hold’  gezet.  Ná  de  uitspraak  is  alle 
(inhuur)capaciteit ingezet om die ‘on hold’ gezette Nbw-aanvragen alsnog af te wikkelen. 
Een  groot  deel  van  de  vergunningaanvragen kon daarom niet  anders  dan  buiten  de 
wettelijke  termijn  verleend  worden.  Eind  Q2/begin  Q3  is  het  kantelpunt  richting  ‘de 
normale  situatie’  weer  bereikt.  Door  na-ijleffecten wordt  de  90%-binnen-de-wettelijke-
termijn-score nog niet in elk geval gehaald. Structureel bezien is zowel de organisatie als 
de werkwijze goed op orde. Geen actie noodzakelijk.

Handhaving Natuurbeschermingswet 1998
Urenbesteding  en  uitgevoerde  aantallen  controles:  liggen  (redelijk)  goed  op  schema. 
Alleen wat betreft de geplande 40 surveillances is er sprake van achterstand. Die worden 
in de tweede jaarhelft ingehaald. Centraal in de werkzaamheden staan de te controleren 
(16)  Cross  Compliance  bedrijven,  handhavingsverzoeken,  en  controle  van  het  ‘eigen’ 
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bedrijvenbestand. Door de invoering van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) is de 
administratieve regelgeving ingewikkelder  geworden.  Dat  beïnvloedt  het  naleefgedrag 
negatief. De voornaamste overtredingen zijn administratief van aard (hoeveelheid vee, 
naleving stalemissievoorschriften en indiening van onjuiste gegevens) en het niet halen 
van de realisatietermijn van 3 maanden voor het vol zetten van de stallen (deze info 
betrekken bij opstelling VTH-Jaarprogramma 2017).
P.S.  Het is (landelijk) spannend of, vanwege een door een niet-regionaal opererende 
actiegroep aangespannen procedure, de PAS juridisch wel overeind zal/kan blijven staan.

2.2.4Natuurschoonwet

Vergunningverlening 

Natuurschoonwet

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Rangschikkingsbesluiten Natuurschoonwet 25  304 

Ontwerp operationeel beleid Natuurschoonwet 10

Beleidsmatig advies Natuurschoonwet 120

TOTAAL 25 434 168  38%

Vergunningverlening Natuurschoonwet
Uren:  Goed op schema. Inhoudelijk:  business as usual.  De adviezen die de provincie 
verstrekt aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO - ministerie EZ) worden 
goed  opgevolgd.  De  Natuurschoonwet  gaat  per  1-1-2017  niet over  naar  de  Wet 
natuurbescherming.  De  Natuurschoonwet  is  een  fiscale  regeling  met  een  nauwe link 
richting  Belastingdienst.  Dat  blijft  zo.  Naarmate  eigenaren  van  landgoederen  hun 
eigendommen in grotere mate openstellen voor het publiek,  worden ze fiscaal ruimer 
gecompenseerd (fiscale voordelen en/of aftrekposten). Dat moet betrokkenen stimuleren 
om  hun  landgoederen  openbaar  toegankelijk  te  laten  zijn  voor  het  grote  publiek. 
Eigenaren die  wel  de  fiscale  voordelen  willen  plukken maar  hun terrein  onvoldoende 
openbaar  toegankelijk  maken/houden,   krijgen  RvO  op  de  stoep.  Die  organisatie 
handhaaft goed.  

Handhaving Natuurschoonwet
Niet van toepassing. Provincie heeft hier geen taak. 
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2.2.5Provinciale 
Landschapsverordening

Vergunningverlening 

provinciale Landschapsverordening

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Melding / ontheffing Landschapsverordening 25 14 60% 2.200 

Beleidsmatig advies Landschapsverordening 200

Bezwaar en beroep 10 100

TOTAAL 35 14 40% 2.500 500 20% 

Handhaving  provinciale 

Landschapsverordening

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Toezicht Landschapsverordening (hfdst. 2, 
borden, banieren, vlaggen, etc.)

80 108 135% 932 
736 79%

Toezicht Landschapsverordening (hfdst. 3, 
storten, ophogen, dempen, etc.)

80 49 61%
900 438 49%

Toezicht Landschapsverordening (hfdst. 4, 
wateren, insteekhavens, woonschepen, 
vaartuigen of aanlegplaatsen, etc.)

87 100 115%
1.000 590 59%

Toezicht Landschapsverordening (hfdst. 5, kleine 
landschapselementen)

15 0 0%
150 39 26%

Surveillances 37 12 37% 295 277 94%

TOTAAL 299 269 90% 3.277 2080 63%

Vergunningverlening provinciale Landschapsverordening
De provinciale  Landschapsverordening wordt  op  dit  moment  herzien.  De  behandeling 
door Provinciale Staten is voorzien in het najaar van 2016. Na vaststelling zal de nieuwe 
verordening snel in werking treden. 
Urenbesteding: is ver bij de doelstelling achtergebleven. Reden: urenadministratie was, 
mede  vanwege  de  vakantieperiode,  niet  sluitend  te  krijgen  (=  aandachtspunt  voor 
eerstvolgende kwartaalrapportage).
Aantallen: Aantal verwerkte ontheffingen/meldingen ligt goed op schema (14 stuks van 
het voor heel 2016 verwachte aantal van 25 stuks). Twee ervan zijn buiten de termijn 
verleend. De overige 12 binnen de termijn.

2.2.5.1Hoofdstuk borden, banieren, opschriften 
Niet van toepassing.

2.2.5.2Hoofdstuk storten, dempen, ophogen
De werkzaamheden lijden enigszins onder een nog niet ingevulde vacature (o.a. 
termijnen die niet gehaald worden en problemen bij het reguliere werk).

2.2.5.3Hoofdstuk wateren, (recreatie)vaartuigen en woonboten  
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De  woonschepenproblematiek  is  op  een  haar  na  gevild.  Alle  benodigde 
ontheffingen voor de betreffende woonschepen zijn nu verleend en alle ligplaatsen 
zijn  planologisch  bestemd.  Ook  de  herinrichting  (denk  aan  steigers, 
parkeerplaatsen) is bijna rond. Eind 2016 zullen er nog slechts enkele losse eindjes 
resteren.

2.2.5.4Hoofdstuk kleine landschapselementen
Alle waardevolle elementen staan nu op de waardenkaart en zijn daarmee formeel 
beschermd. Er wordt hard gewerkt om alle eigenaren in beeld te krijgen. Inmiddels 
is dat voor het overgrote deel (550 adressen) gerealiseerd. Zodra alle eigenaren 
bekend  zijn,  wordt  er  een  algemene  info-brief  verstuurd  (inschatting:  2e helft 
2016). Daarna kan er waar nodig handhavend worden opgetreden.  

Handhaving provinciale Landschapsverordening
2.2.5.1   Hoofdstuk borden, banieren, opschriften

I.v.m. de zich wijzigende provinciale Landschapsverordening is de handhaving van 
locatiegebonden borden ‘on  hold’  gezet.  Alle  aandacht  is  uitgegaan naar  niet-
locatiegebonden  borden.  Omdat  dat  soort  borden  zich  gemakkelijker  laat 
handhaven, is het geplande aantal controles met ruim 100% overschreden. Ook is 
al  circa  80%  van  de  geplande  uren  opgebruikt  (=  aandachtspunt  voor  de 
uitvoeringspraktijk gedurende de rest van 2016). 

2.2.5.2Hoofdstuk storten en dempen
Urenbesteding en uitgevoerde aantallen controles liggen op schema. De meest 
voorkomende  overtreding  is  het  dempen  van  sloten  in  relatie  tot  de 
perceelsgrootte en de bereikbaarheid. 

2.2.5.3   (Hoofdstuk (recreatie)vaartuigen, insteekhavens, woonschepen
Urenbesteding ligt op schema. Er zijn nu al veel meer (meer dan 100%) controles 
uitgevoerd dan gepland. Er is vooral projectmatig en gebiedsgericht gewerkt, wat 
erg  efficiënt  is.  Ook  hier  geldt  dat  de  wijziging  van  de  provinciale 
Landschapsverordening effect heeft op het aantal controles omdat de tijdrovende 
gevallen ‘on hold’ zijn gezet. 

2.2.5.4   Hoofdstuk kleine landschapselementen
Handhaving  is  nog  niet  aan  de  orde.  Brieven  naar  eigenaren  van  relevante 
percelen zijn nog niet verstuurd. Dat gebeurt binnenkort.

Naleefgedrag:  In  verband  met  het  beschikbare  aantal  uren  worden  alleen  de  meest 
risicovolle zaken opgepakt. Er wordt (met het oog op de rechtsgelijkheid) daarom vaak 
gekozen voor een projectmatige aanpak. Na een lange periode van voorlichting gaat er 
vanaf heden op ‘eventborden’ (sandwichborden rond lantaarnpalen) strikt gehandhaafd 
worden. 
Veel bootjes binnen gemeentegrenzen verplaatsen zich naar buiten die grenzen zodra 
gemeenten  gaan  handhaven.  Nagedacht  wordt  over  de  mogelijkheid  van  een 
voorlichtende ‘roadshow’ door provincie, gemeenten en waterschap. Daarmee zou er veel 
te winnen zijn. 
Het naleefgedrag is, in z’n algemeenheid gesproken, slecht. Hóe slecht (+ de daaraan ten 
grondslag liggende oorzaken) wordt in het 3e kwartaal uitgezocht middels een steekproef 
per  LSV-onderdeel  (verhouding  tussen  alle  aangetroffen  objecten/locaties  en  welke 
daarvan niet en wel aan de LSV-regelgeving voldoen).  
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2.2.6Ontgrondingenwet

Vergunningverlening 

Ontgrondingenwet

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

T.b.v. de vergunningaanvragen Ontgrondingenwet 
(inzake ontgrondingen Bosscherwaarden, 
gemeente Wijk bij Duurstede, zal een aparte 
urenregistratie plaatsvinden)

20 10 50% 1.964 
953 48%

TOTAAL 20 10 50% 1.964 953 48% 

Handhaving  Ontgrondingenwet
aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

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

80 36 45% 1.360 
444 33%

Surveillances ontgrondingen 24 2 8% 192 27 14%

TOTAAL 104 38 37% 1.552 471 30%

Vergunningverlening Ontgrondingenwet
Urenbesteding en uitgevoerde aantallen controles: Liggen goed op schema. De economie 
trekt aan en daardoor neemt het aantal aanvragen toe. Het item is aanbod gestuurd. De 
werkzaamheden  laten  zich  daarom  minder  goed  plannen.  Aantal  aanvragen  zal 
waarschijnlijk verder stijgen. Er zijn 9 aanvragen in procedure, waaronder 1 complexe. 
Over  2  complexe  items  vindt  vooroverleg  plaats  (Elster  buitenwaard  en  zandwinning 
Bosscherwaarden).  Wanneer  beide  projecten  eenmaal  gaan  ‘draaien’,  komen  de 
beschikbare  uren  waarschijnlijk  fors  onder  druk  te  staan.  Maar  de  risico’s  zijn  wel 
geborgd. 

Handhaving Ontgrondingenwet
Aantal controles (excl. surveillances): Liggen op schema. 
Aantal uren: Liggen niet op schema. Reden: de meeste surveillances vinden in de 2e helft 
van  het  jaar  plaats.  Er  wordt  gecontroleerd  op  o.a.  hoogteverschillen,  verschillen  in 
maatvoering, niet verstrekte start-  en eindmeldingen en ‘niet opgeruimde rotzooi’.  De 
meeste van dergelijke administratieve overtredingen worden vaak in goed overleg met de 
aannemer opgelost. 
Naleefgedrag: goed (op 36 controles slechts één last onder dwangsom opgelegd). Het 
aantal illegale ontgrondingen is beperkt. Overigens hoeft het daarbij niet om industrieel 
getinte ontgravingen te gaan. Soms gaat het om onbewuste overtredingen (bijvoorbeeld 
een gegraven riante waterpartij bij een woonhuis in het buitengebied).  
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2.2.7Provinciale 
Milieuverordening 
(stiltegebieden)

Vergunningverlening 

stiltegebieden

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Vergunningverlening Provinciale 
Milieuverordening  100 

63  63%

TOTAAL 100 63  63%

Handhaving Stiltegebieden
aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Toezicht stiltegebieden 100 35 35%

TOTAAL 100 35 35%

Vergunningverlening Stiltegebieden
Urenbesteding: Ligt goed op schema.
Aantal  reguliere ontheffingen: Is stabiel tot licht afnemend. Het aantal  meldingen van 
nieuwe evenementen neemt toe met daarna (wanneer de activiteit toelaatbaar is) alsnog 
een ontheffing. ’t Meeste werk zit niet in de ontheffing zelf, maar in alles wat er om heen 
hangt (vooroverleg, overleg over de voorwaarden, checken van sites (ter voorkoming van 
‘stiekem’ plaatsvindende evenementen). Nieuw zijn zogeheten ‘Landleven-evenementen’ 
van bijv. Campina en Albert Heijn. Probleem daarbij is niet zo zeer het stilte-aspect, maar 
risico’s  op  bodemverontreiniging  (lekkende  carters)  doordat  (duizenden)  auto’s  in 
weilanden  worden  geparkeerd.  De  huidige  PMV  is  nog  onvoldoende  op  zulke 
evenementen toegesneden. Ook voorziet de huidige PMV nog niet  in nieuwe situaties 
zoals bijv. die in het stiltegebied ‘De Amerongse Berg’, waar een nieuw (fiets)pad veel  
(luidruchtige) jongelui op mountainbikes aantrekt. Met de huidige PMV in de hand valt 
daar niets aan te doen. Zulke situaties vragen om een accurate en invoelende provinciale 
reactie ter voorkoming van een vervelende sfeer.  

Handhaving Stiltegebieden
Urenbesteding:   Geringer  dan  verwacht.  Reden:  problemen  met  evenementen  in 
stiltegebieden (zoals vorig jaar in bijv. Eemnes) hebben zich in 2016 nog niet voorgedaan. 
Dat  is  mede  te  danken  aan  een  preventief  uitgevoerd  ‘rondje  gemeenten  in 
stiltegebieden’, waarbij door de provincie bij gemeenten nogmaals aandacht is gevraagd 
voor de regelgeving in stiltegebieden in relatie tot allerhande attracties en evenementen. 
Met de nieuwe PMV in de hand zou e.e.a. ondervangen moeten kunnen worden. Wanneer 
de nieuwe PMV op voornoemde punten dekkend blijkt, zal dat veel handhavingscapaciteit 
schelen.
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2.2.8Provinciale 
Milieuverordening 
(grondwaterbeschermingsg
ebieden)

Vergunningverlening 

grondwaterbeschermingsgebieden

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Uitvoeringsbeleid  50 
5 10%

Advisering provinciale Milieuverordening 170
245 144%

Gebiedsgesprekken 8 ??? ?% 30
21 70%

TOTAAL 8 ??? ?? 250 271 108%

Handhaving 

grondwaterbeschermingsgebieden

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Toezicht grondwaterbeschermingsgebieden 655 200 30%

Surveillances 30 7 23% 80 54 68%

TOTAAL 30 7 23% 735 254 34%

Vergunningverlening grondwaterbeschermingsgebieden
Urenbesteding:  Is met ruim 100% overschreden. Advieswerk richting gemeenten over de 
PMV (wat mag wel en wat mag niet) vergt veel inzet ondanks dat er geen vergunning 
geschreven behoeft  te  worden.  Dat  geldt  ook voor  zogeheten gebiedsgesprekken die 
jaarlijks  voor  de  kwetsbare  winningen  worden  gevoerd.  Het  tekort  aan  uren  is 
opgevangen door de nu nog ‘te ruime jas’ rond de Waterwet (zie par. 2.2.9). In het VTH-
Jaarprogramma 2017 moeten hieromtrent keuzes gemaakt worden.

Handhaving grondwaterbeschermingsgebieden
Urenbesteding  en  gerealiseerde  aantallen:  Liggen  niet  op  schema.  Er  zijn  weinig 
overtredingen  geconstateerd  (slechts  1  bedrijf  illegaal  in  een  waterwingebied).  De 
handhavingsaandacht  mag  niet  verslappen.  De  ervaring  is  dat  alleen  bij  continue 
monitoring het overzicht in het veld bewaard blijft.  Continue provinciale zichtbaarheid 
werkt ook preventief (de inmiddels gerealiseerde preventieve ‘winst’ moet liefst niet uit 
handen worden gegeven!). Probleempunt blijft het parkeren van auto’s in deze gebieden 
(risico  van  lekkende  carters).  Wanneer  eigenaren  hechten  aan  het  voortbestaan  van 
dergelijke  parkeerstroken,  dan  zullen  die  stroken  aan  strengere  eisen  moeten  gaan 
voldoen. In het VTH-Jaarprogramma 2017 moeten hieromtrent keuzes worden gemaakt.  
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2.2.9Waterwet

Vergunningverlening  

Waterwet

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Vergunningverlening en melding Waterwet 15  8 53% 1.500 
391 26%

Beleidsontwikkeling grondwater 500
145 29%

TOTAAL 15 8 53% 2.000 536 27% 

Handhaving Waterwet
aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Toezicht Waterwet (o.a. rendement WKO-
systemen)

97 66 68% 1.450 
785 54%

Grondwaterheffingen 470 43 9%

TOTAAL 97 66 68% 1.920 828 43%

 
Vergunningverlening Waterwet
Urenbesteding:  Is met 23% onderschreden (reden: zie hieronder bij ‘aantallen’). 
Aantallen:  Waterwet  loopt  qua  vergunningverlening  meestal  3  jaar  achter  de 
maatschappelijke/economische ontwikkelingen aan. In haar ‘hoogtijperiode’ voor de crisis 
werden er 30 WKO-aanvragen per jaar afgehandeld. In 2012 na de crisis liep het aantal 
terug naar slechts 2, maar in 2016 zijn het er alweer 6. In het afgeven van een WKO-
vergunning gaat al snel 100 uur zitten (informatievoorziening, vooroverleg, beoordeling 
concept-studies, bij complexe aanvragen ook een ontwerp-beschikking en in alle gevallen 
een definitieve beschikking).
Wat betreft drinkwater: er zitten een paar grote aanvragen aan te komen. Nu al  veel 
overleg.  

Handhaving Waterwet
De  urenbesteding  en  de  aantallen  uitgevoerde  controles:  Liggen  op  schema,  zij  het 
minder  wat  betreft  het  aantal  uren.  De  geconstateerde  overtredingen  zijn  meestal 
administratief van aard. Het spontane naleefgedrag is redelijk. Er is wel sprake van een 
wat neergaande curve. Er moet erg getrokken worden aan het door betrokkenen tijdig 
laten insturen van jaaropgaves (die zijn nodig om de hoogte van de grondwaterheffing te 
kunnen vaststellen). Middels een rondschrijven is de situatie inmiddels wel wat verbeterd. 
Een ander probleem is de door WKO-eigenaren standaard na 3 jaar op te sturen WKO-
energie-evaluatie.  Eenmaal aangelegd kijken  eigenaren, zo blijkt,  niet meer zo trouw 
naar het functioneren van de WKO. Bemoeilijkende factor is, is de nog niet complete lijst 
met contactpersonen. Daar wordt aan gewerkt. Een andere reden voor het afnemende 
naleefgedrag is dat de provincie vaak geen aanlegmelding krijgt. Dan kun je als provincie 
ook niet handhaven. Nagegaan wordt of automatisering aan een oplossing kan bijdragen.
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2.2.10   Wet bodembescherming

Vergunningverlening  Wet 

bodembescherming

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Beoordelen onderzoek Wet bodembescherming 319  65 20% 7.680
2.695 35%

BUS melding  Wet bodembescherming 120 74 62% 1.360
633 47%

Melding art. 41 Wet bodembescherming 10 4 40% 150
0 0%

Statenvragen 23
0 0%

Bodemloket 1.000
612 61%

Acacialaan 490
509 104%

Spoedlocaties 800
981 123%

Nedereindse Plas 750
100 14%

TOTAAL 449 143 32% 12.253 5.530 45% 

Handhaving Wet bodembescherming
aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Toezicht Wet bodembescherming 199 150 75% 3.978 1.586 40%

Beoordelen onderzoek en plan van aanpak 
nieuwe gevallen bodemverontreiniging

6 5 83% 156
290 186%

Beoordelen nazorgplannen, monitorings- en 
evaluatieverslagen bodemsanering

195 74 37% 5.495
815 15%

Acacialaan Doorn 1.096 317 29%

Spoedlocaties 600 306 51%

Nedereindse plas 600 7 1%

Verificatie-onderzoeken € 20.000,-

TOTAAL 400 229 57%
11.925 +      € 

20.000,-
3.321 28%

Vergunningverlening Wet bodembescherming
Bij dit item is zijn er geen bijzondere dingen aan de hand. Onder de streep klopt het 
allemaal,  behalve  wat  betreft  de  gerealiseerde  aantallen.  Over  de  onderscheiden 
onderdelen de volgende opmerkingen:

Spoedlocaties: 
Uren: In z’n algemeenheid vergen ze meer uren dan begroot. Eind 2016 moet er voor alle 
spoedlocaties  een  beschikking  ernst  en  spoedeisendheid,  als  bedoeld  in  de  Wet 
bodembescherming (Wbb), worden genomen over de vraag of de locatie is afgevallen als 
spoedlocatie.  Dat  verhoogt  de  werkdruk.  Bijkomend  punt:   juist  de  ‘lastige’  locaties 
komen nu langszij.
Aantallen: Van de 65 spoedlocaties op 1 september 2015 zijn er per 1 juni 2016 negen 
afgevallen. Bij 3 spoedlocaties is met aanvullende onderzoeksgegevens aangetoond dat 
er  geen sprake  is  van  onaanvaardbare  risico’s  en  bij  6  spoedlocaties  zijn  de  risico’s 
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weggenomen door een uitgevoerde sanering. Bijna 2/3 van de spoedlocaties bevindt zich 
op dit moment al in de uitvoeringsfase. Bij 3 locaties worden knelpunten verwacht.
Bodemloket:
De hoeveelheid vragen neemt nog steeds toe. Ze worden ook complexer. Er is structureel 
te weinig tijd beschikbaar (extra uren worden nu waar mogelijk vanuit andere posten 
‘geplukt’). De voortschrijdende digitalisering biedt mogelijk ‘licht in de tunnel’. Op termijn 
zullen veel vragen digitaal beantwoord kunnen worden. Met als keerzijde dat een digitaal 
antwoordsysteem wel weer het nodige kost (ook qua beheer- en onderhoudskosten). In 
VTH-Jaarprogramma 2017 moeten hierover keuzes gemaakt worden.
Nazorglocaties:
Die schieten erbij in. De provincie voldoet nu, net als in 2015, niet aan de aanbevelingen 
van de Rekenkamer (= zorgelijk). Aandachtspunt voor VTH-Jaarprogramma 2017. 
Algemeen:
Onder de streep klopt het. Maar de beschikbare capaciteit is zodanig ‘strak’ ingepland dat 
piekbelastingen of calamiteiten in het werk niet zonder kunstgrepen opgevangen kunnen 
worden. De werkdruk is erg hoog.

Handhaving Wet bodembescherming
Urenbesteding  en  aantal  uitgevoerde  controles:   Liggen  onderling  ver  uit  elkaar.  Bij 
toezicht algemeen loopt het aantal producten vóór op het geraamde aantal. Uren lopen 
op schema. Bij  nieuwe bodemverontreinigings-gevallen liggen uren en aantallen beide 
ook vóór op schema. Bij de evaluatieverslagen bodemsanering lopen beide ver achter op 
de raming. Dat is ook bij beoordeling van nazorgplannen het geval.  
Interessant  zijn  resultaten  van  recent  met  handhavingspartners  uitgevoerde 
surveillances.  In  8  dagdelen  werden  40  illegale  (= niet  aangemelde) 
bodemsaneringszaken  (zogeheten  ‘freeriders’)  aangetroffen.  Om  bij  die  locaties  te 
komen,  is  gebruik  gemaakt  van  IGH-  en  keten  gerelateerde  informatie.  Voornaamste 
overtredingen:    verkeerd  omgaan  met  ontgraven  gronden/materialen,  verkeerd 
toepassen  van  grond  en  het  roeren  van  grond  waardoor  de  verontreiniging  zich 
verspreidt. Dit ketenproject wordt nu geëvalueerd. Het is wenselijk om e.e.a. jaarlijks te 
doen. Verwacht wordt dat er veel preventieve werking (tam-tam-effect) van zal uitgaan. 
Een ander probleempunt is de landelijke regelgeving. Wetswijzigingen hebben geleid tot 
meer  algemene  regels.  Daarmee  verschuift  de  nadruk  in  de  werkzaamheden  van 
vergunningverlening  naar  handhaving.  Steeds  vaker  moet  bijv.  het  hoofd  worden 
geboden aan ‘slimme’ oplossingen van aannemers (die gebruik maken van mazen in de 
wetgeving).

Geen  100%  handhaving: Er  is  geen  sprake  van  100%  handhaving.  Er  worden 
prioriteiten gesteld (is altijd al zo geweest). Dat betekent dat er dingen fout kunnen gaan. 
De Acacialaan is daar een voorbeeld van. Met de huidige lumpsumfinanciering kunnen er 
nog  wel  eens  creatieve  oplossingen  worden  gevonden.  Bij  de  toekomstige  output-
financiering is dat niet langer mogelijk. Dat kan t.z.t. (in 2017/2018) leiden tot een extra 
urenclaim. 

Acacialaan: Vergt erg veel uren. Reden: veel te beantwoorden vragen van verschillende 
partijen en instanties (gemeente, ING-bank), maar ook veel juridisch werk vanwege door 
partijen opgestarte procedures (o.a. door Bosatex). Toezicht op de werkzaamheden blijft 
nodig. Bosatex is steeds vaker de betrouwbare partner die nodig is voor de uitvoering van 
complexe  saneringen  bij  voormalige  wasserijen.  Het  lukt  nog  steeds  niet  om  de 
regelgeving bij aannemers en milieukwaliteitsbegeleiders (van Bosatex) goed tussen de 
oren te krijgen. Instructies worden regelmatig matig tot slecht opgevolgd. Blijft punt van 
zorg.
Nedereindse Plas: er is weinig beweging in deze kwestie. Het wachten is op een nieuw 
voorstel van de gemeente over ‘hoe nu verder’
Spoedlocaties algemeen: het ophalen van noodzakelijke info kost veel tijd. Probleem is 
ook  dat  eigenaren  van  dergelijke  terreinen  vanwege  (tot  voor  kort)  de  economische 
malaise  het  hoofd  maar  net  boven water  kunnen houden  en  soms  failliet  gaan.  Het 
probleem verschuift dan naar de provincie.
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Samenvattend: er  is  geen  sprake  van  een  zich  verbeterende  of  verslechterende 
naleefsituatie  (die  is  stabiel).  De touwtjes  kunnen niet  worden gevierd.  Feitelijk  is  er 
sprake  van  een  tekort  aan  menskracht  (denk  ook  aan  de  40  aangetroffen  illegale 
locaties).  Ook  is  er  nog  een  overzicht  met  ‘oude  zaken’  in  de  maak.  In  het  VTH-
Jaarprogramma 2017 moet daarover een beslissing genomen worden (gaat de provincie 
er nog wel of niet achteraan?) Ook de voorbereiding op de komende Omgevingswet kost 
veel uren (attentie: dient (alsnog) apart begroot te worden!).  
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2.2.11 Wet hygiëne en 
veiligheid badinrich-tingen 
en zwemgelegenheden

Handhaving  Wet hygiëne en 

veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

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

127 49 39% 2.200 968
44%

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

54 31 57% 1.535
545

35%

TOTAAL 181 80 48% 3.735 1.513 41%

Vergunningverlening Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en 
zwemgelegenheden
Niet van toepassing. 

Handhaving Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
Urenbesteding  en  uitgevoerde  aantal  controles:  Liggen  (gecorrigeerd  voor  de 
zomerperiode) op schema. Eind juni  was 39% van de zwembadlocaties gecontroleerd. 
Overtredingen  beperken  zich  ook  dit  jaar  opnieuw  tot  kleine  dingen  in  relatie  tot 
waterkwaliteit en veiligheid. Wat betreft de kernvoorschriften is er eigenlijk geen sprake 
van overtredingen. 
Naleefgedrag: 
 Op 49 gecontroleerde zwembaden is er 32x een bestuurlijke waarschuwing uitgegaan 

voor lichte overtre-dingen en 7 x een last onder dwangsom. Bij hygiëne-overtredingen 
gaat het om matig schoon gemaakte douches, vette tegels, kitnaden die stuk zijn, etc. 
Veelal is er geen opzet in het spel maar valt het onder de categorie ‘bedrijfsblindheid’. 
Het spontane naleefgedrag is dus naar de geest (onbewuste overtredingen) mogelijk 
wel voldoende, maar de facto is ze onvoldoende. De aandacht mag niet verslappen. 
Anders ‘kachelt’ het naleefgedrag langzaam maar zeker bergafwaarts.

 De zwemlocaties in de buitenlucht voldeden in juni 2016 wél allemaal. Hier geen grote 
bijzonderheden  geconstateerd.  De  onderwaterbodems  zijn  gecontroleerd  op 
oneffenheden, evenals de taluds, hoog/laag aanduidingen en andere voorzieningen. 
Spontaan naleefgedrag hier wél ruim voldoende. Alleen bij  de Maarsseveense Plas 
was er een éénmalige overtreding van bacteriologische parameters. Was na 2 dagen 
voorbij. Alle digitale publieksinfo is weer up to date gemaakt.
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2.2.12 Wet milieubeheer en 
Wabo

Vergunningverlening  Wabo 

(Wet milieubeheer)

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Vooroverleg Wabo (bedrijven provincie Wabo-
bevoegd gezag)

10  4 40% 1.200
288 24%

Omgevingsvergunning 30 9 30% 3.600
1.833 51%

Melding Activiteitenbesluit 10 4 40% 200
7 3%

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets 10 0 0% 500
0 0%

Vvgb (B&W bevoegd gezag) adviesverzoek ander 
bevoegd gezag

0 4 400% 0
0 0%

Ontheffing 10.63 Wet milieubeheer 10 1 1% 70
24 34%

Gelijkwaardige voorzieningen 0 0% 0
0 0%

Maatwerkvoorschriften 5 6 6% 125
51 41%

Ambtshalve wijziging milieudeel 
omgevingsvergunning

2 0% 50
0 0%

Projecten Wet milieubeheer, incl. Wabo- 
coördinatie 

0% 1.000
389 39%

TOPP-uren 1.200
718 60%

Bezwaar, beroep en voorlopige voorziening 7 30 429% 480
545 114%

Statenvragen 50
11 23%

TOTAAL 84 58 69% 8.475 3.866  46%

Handhaving  Wabo (Wet 

milieubeheer)

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Toezicht op inrichtingen vallend onder de Wabo 50 24 48% 4.053 1.090 27%

Transportcontroles 5 2 40% 154 25 16%

Consignatie en klachtenafhandeling 1.100 443 40%

Administratief toezicht 34 48 140%

Systeemgericht toezicht 100 48 48%

Ketentoezicht en Informatie Gestuurde 
Handhaving (IGH)

700
113 16%

Milieuklachtentelefoon

TOTAAL 55 26 47%
6.141 + 

€ 10.000,-
1.766 29%

21



Vergunningverlening Wet milieubeheer / Wabo 
Uren en aantallen: Weinig bijzonders aan de hand. Onder de streep klopt het allemaal. 
Over de onderscheiden onderdelen valt wel het e.e.a. op te merken:
 De uren vooroverleg zijn meegevallen omdat het in alle  vier  de gevallen om niet 

complexe situaties ging. 
 Het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen is stabiel tot licht afnemend. Wel 

kunnen sommige aanvragen veel tijd vergen (denk aan Beelen of De Dukdalf).  De 
complexiteit van aanvragen leidt vaak tot een vertekend beeld qua urenbesteding.

 Bij meldingen inzake het Activiteitenbesluit gaat het om meldingen van activiteiten 
(bijv. opslag dieseltanks) van bedrijven die niet-vergunningplichtig zijn en onder het 
Activiteitenbesluit  vallen.  De  urenbesteding  gaat  zitten  in  het  checken  van  de 
aangevraagde  activiteit  in  relatie  tot  de  vraag  of  e.e.a.  impact  heeft  op  andere 
onderdelen  van  het  bedrijf  waardoor  het  mogelijk  niet  meer  onder  het 
Activiteitenbesluit valt, danwel of (ook) nog vergunning nodig is voor andere zaken 
(denk bijv. aan impact van de aangevraagde activiteit op de geluidszones rond een 
bedrijf). 

 Ontheffing art. 10.63 Wet milieubeheer: er zijn minder ontheffingen verleend omdat er 
wordt geanticipeerd op een komende wijziging van de Wet milieubeheer.

 Maatwerkvoorschriften: aantal veel hoger dan ingeschat. Is toevallige omstandigheid.
 Bezwaar en beroep: Veel meer uren vanwege een aantal complexe zaken.

Handhaving Wet milieubeheer / Wabo
Urenbesteding: Zowel in totaliteit (20%) als op onderdelen is er sprake van een forse 
onderschrijding. Zo is er 50% van de Wm-bedrijven gecontroleerd, maar in 50% van de 
daartoe  geraamde  tijdspanne.  Ook  wat  betreft  transportcontroles  en  Informatie 
Gestuurde  Handhaving  liep  de  urenbesteding  ruim  achter  op  de  planning.  De 
consignatieregeling in mindere mate (10%). Wat betreft de milieuklachtentelefoon (waar 
de werkdruk hoog is) ontbreekt het aan monitoringsgegevens (= verbeterpunt).
Inhoudelijk:
Eind  juni  waren  24  van  de  50  Wet  milieubeheer  bedrijven  gecontroleerd.  Sommige 
bedrijven,  zoals  Smink  en  Pouw,  wel  3  keer  of  meer.  Er  hebben  13  hercontroles 
plaatsgevonden. Probleembedrijven zijn De Dukdalf in Mijdrecht en de TOP (Hartog) in 
Utrecht.  De  overtredingen  waren  zeer  divers  (geen  rode  draad  te  benoemen).  Bij 
overtredingen  van  vergunningvoorschriften  ging  het  in  alle  gevallen  niet  om  de 
milieukwaliteit bedreigende overtredingen. Wat een specifieke essentiële overtreding is 
bij het ene bedrijf, hoeft dat bij een ander bedrijf, waar dat vergunningvoorschrift vanuit 
een heel andere optiek is voorgeschreven, niet het geval te zijn. Overtredingen hadden 
telkens  wel  te  maken  met  o.a.  onbedoeld  ‘onbenul’,  soms  financieel  gewin,  nieuw 
personeel of een werknemer die de regels niet in acht neemt. In het soort overtredingen 
viel geen lijn te ontdekken.
Naleefgedrag: 
Met 13 hercontroles op 24 bedrijfscontroles is het spontaan naleefgedrag onder de 50%. 
Dat  is  onvoldoende.  Het  niet-spontane  naleefgedrag  is  wel  voldoende.  Bij  alle 
hercontroles waren de mankementen bij de 1e hercontrole verholpen.

Transportcontroles:  lopen achter op schema vanwege een politiestaking. Niet valt te 
verwachten  dat  e.e.a.  nog  ingehaald  gaat  worden.  Transportcontroles  dienen  een 
drieledig doel:

a) Intern:   leermomenten  voor  handhavers,  zeker  waar  het  lastige regelgeving betreft.  Er  wordt  veel  nieuwe  
kennis en ervaring mee terug naar huis genomen;

b) Extern: met één op de 10 transporten is fundamenteel iets loos. Bij veel andere tansporten kloppen weliswaar  
de papieren niet altijd voor de volle 100%, maar is de lading wel in orde;
c)       Extern / preventie: chauffeurs onderling zetten controles op de tamtam; voor hen is het  telkens weer een  
aansporing om er bij de eigen bedrijfsleiding op aan te dringen zorgvuldig met de paperassen te zijn. De politie  
is in deze tak van sport de remmende factor. 
Systeemtoezicht:  Het  bedrijf  controleert  zichzelf  en  provincie  controleert  of  e.e.a. 
geborgd is. De praktijk leert dat bedrijven soms een welwillende poging doen, maar er 
meestal snel van terugkomen omdat het hen gewoon teveel kost aan tijd en geld. Kost 
hen meer dan het oplevert.
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Administratief toezicht: Betreft eigenlijk het huiswerk dat elke handhaver moet doen 
voordat hij/zij een bedrijf bezoekt. Papieren doorkijken over bijv. hoeveelheden afval dat 
een bedrijf volgens de boeken zou moeten hebben liggen, en die gegevens vergelijken 
met hetgeen er bij het bedrijf aan afvalstoffen opgetast ligt.
Consignatie: De insteek is vrij mager geweest. Het tekort aan uren is gehaald uit de 
reguliere  toezichtsuren.  Klachten  vragen  aandacht,  begrip  tonen,  een  luisterend  oor 
bieden,  even  bellen.  Dat  komt  er  nu  eigenlijk  onvoldoende  van.  In  het  VTH-
Jaarprogramma 2017 komt e.e.a. als aandachtspunt terug .
IGH / Ketentoezicht:  er komt een plan van aanpak (in september 2016). Doel ervan is 
te komen tot een meer gestructureerde, efficiëntere (en dus ook goedkopere) aanpak.  

2.2.13 Wet milieubeheer / 
Vuurwerkbesluit

Vergunningverlening Wet 

milieubeheer / Vuurwerkbesluit

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Melding Vuurwerk 50 24 48% 1.200 
307 26%

Ontbrandingstoestemming vuurwerk 40 9 23% 1.100
396 36%

TOTAAL 90 33 37% 2.300 703  31%

Handhaving Wet milieubeheer / 

Vuurwerkbesluit

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Toezicht vuurwerkevenementen 100 20 20% 1.200 325 27%

TOTAAL 100 20 20% 1.200 325 27%

Vergunningverlening Vuurwerkbesluit
Uren  en  aantallen:  Er  is  sprake  van  een  onderschrijding  van  20%  (uren)  en  30% 
(aantallen). De ervaring leert dat uren en aantallen controles in de tweede helft van het 
jaar  altijd  wat  aantrekken.  Trend  is,  dat  het  aantal  vuurwerkmeldingen 
(consumentenvuurwerk –  flexibele  procedure)  i.v.m.  de  terugloop van de economie  is 
toegenomen.  Het  aantal  aanvragen  om  ontbrandingstoestemming  (grotere 
vuurwerkshows c.a.) neemt juist af. Met een melding is veel minder tijd gemoeid dan met 
een ontbrandingsaanvraag. Onder de streep zijn er nu dus uren over. Die konden goed 
gebruikt worden voor extra inzet ten behoeve van IPO-coördinatie (is met de ingeplande 
50 uur per jaar volstrekt onvoldoende).
P.S.  De  vraag  is  neergelegd  of  de  provincie  voldoet  aan  de  vereisten  uit  het 
Vuurwerkbesluit  in  relatie  tot  de  ter  beschikking  gestelde  rijksmiddelen.  Dat  wordt 
uitgezocht.  

Handhaving Vuurwerkbesluit
Uren  en  aantallen:  Er  is  sprake  van  onderschrijding,  zowel  qua  uren  (20%)  als  qua 
aantallen controles (30%). Het aantal meldingen zit ver onder het niveau van voorgaande 
jaren (in juni pas 20% van het verwachte aantal). Reden: economisch gaat het minder 
goed, minder dancefeesten, ook geen Disney on Ice, zelfs op Koningsdag veel minder 
vuurwerkevenementen.
Spontaan naleefgedrag: Niet goed. Wanneer initiatiefnemers weten dat de toezichthouder 
er niet zal zijn, dan lappen ze veel dingen aan hun laars. Wanneer de toezichthouder er 
wel is, dan is het naleefgedrag goed (90 tot 100%). De regelgeving is dus nog niet goed 
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verinnerlijkt. De touwtjes kunnen niet worden gevierd. Qua eisen is de provincie Utrecht 
één  van  de  strengste  provincies.  Daardoor  houden  malafide  bedrijven  halt  bij  onze 
provinciegrens.  Omdat  er  vrijwel  altijd  toezichthouders  ter  plaatse  zijn,  kan  de 
naleefgedragscurve niet veel verder omhoog.
Toezichtseffect: We leggen zelden evenementen stil. Dat betekent dat het niet-spontane 
naleefgedrag wél goed is.
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2.2.14 Wet milieubeheer / 
Besluit risico’s zware 
ongevallen (Brzo)

Handhaving Wet milieubeheer /  
Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)

aantal 
2016

gerealiseerd 1e 
tertaal 2016

%  uren 2016
gerealiseerd 1e 

tertaal 2016
%

Toezicht op naleving vergunningen Milieu     3.596   
Briks toezicht     588   

Brzo inspectie     1.500   

Wabo toezicht     1.350   

Brzo coördinatie     275   

Doorlopende werkzaamheden (divers)     250   

TOTAAL     7.559 2530 34%

Vergunningverlening Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)
Niet van toepassing. 

Handhaving Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)
Uren en aantallen: De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied werkt niet met kwartaal-, 
maar  met  tertaalrapportages  (periodes  van  4  maanden).  Onderstaande  info  heeft 
betrekking  op  de  maanden  januari  t/m  april  van  2016.  Er  is  sprake  van  een  lichte 
onderschrijding. De productie lig op schema. De eerste tertaal- rapportage geeft geen 
reden  tot  aanpassing  van  de  verwachtingen  over  heel  2016.  In  de  eerste 
tertaalrapportage is er geen specificatie verstrekt van de uren en evt. aantallen. De uren 
zullen in de 2de tertaalrapportage wel worden opgenomen.  Hieronder belangrijke cijfers.

Wabotoezicht:
In het 1e tertaal zijn 32 Wabo-controles (incl. hercontroles) bij de Brzo- en RIE-bedrijven 
uitgevoerd.  Bij  diverse  bedrijven  zijn  één  of  meerdere  overtredingen  geconstateerd 
waardoor het uitvoeren van een hercontrole noodzakelijk was.
Brzo-inspecties:
In  het  1e  tertaal  zijn  er  9  inspecties,  conform  planning,  uitgevoerd.  Dit  zijn  zowel 
aangekondigde  als
onaangekondigde inspecties. Er zijn verschillende overtredingen geconstateerd (de ernst 
van  de  overtredingen  is  gekenmerkt  als  een  categorie  3  overtreding  (zeer  geringe 
dreiging)).
BASF: in de afgelopen periode is er duidelijk sprake geweest van een cultuuromslag (de 
veiligheid is nu een onderdeel van alle activiteiten. Het bedrijf is kritisch op zichzelf en 
heeft een goed lerend vermogen. Ook de opmerkingen van inspecteurs worden positief 
benaderd (= zogeheten score 4 op de schaal van 1-5));
Van Appeldoorn:  scoort lager als BASF (vanuit het Wabo-beeld een score 2 en voor het 
overige een score 3). 

PRTR-plicht:
Op 1 april is een start gemaakt met het beoordelen van de PRTR-verslagen. Het PRTR-
verslag  is  een  jaarlijkse  milieujaarrapportage  door  industriële  bedrijven,  waarin  zij 
rapporteren over hun afval, energie-en watergebruik en emissies naar lucht en bodem.

Aandachtspunten:
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- In de 2de helft van 2016 zal de OD NZKG de prestatiegerichte financieringsmethodiek 
toelichten en uitwerken. Vooralsnog is de verwachting dat er zich voor 2017 geen 
grote wijzigingen zullen voordoen. 
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2.2.15 Wet luchtvaart 
Vergunningverlening Wet 

luchtvaart

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) 
Wet luchtvaart

80 24 30% 2.150
484 23%

Luchthavenbesluit en Luchthavenregeling 1 0 0% 100
102 102%

TOTAAL 81 24 30% 2.250 586 26%

Handhaving  Wet luchtvaart
aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% uren 2016 gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Toezicht ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik 
(TUG) Wet luchtvaart

80 11 14% 550
224 41%

Toezicht Luchthavenbesluit en 
Luchthavenregeling (viertal ‘vaste’ velden)

4 5 125% 236
79 33%

TOTAAL 84 16 19% 786 303 39%

Vergunningverlening Wet luchtvaart
Uren en aantallen: Wat betreft de ontheffingen ‘tijdelijk en uitzonderlijk gebruik’ (TUG’s) is 
er sprake van onderschrijding: zowel qua uren (24%) als qua aantallen (20%). De TUG’s 
zijn constant. De piek van de werkzaamheden ligt op het eind van het jaar wanneer de 
aanvragen  voor  de  generieke  TUG’s  worden  afgewikkeld  op  basis  van  de  verzonden 
aanvraagformulieren.  De  locatie  gebonden  TUG’s  lijken  wat  toe  te  nemen.  Bij  de 
Luchthavenbesluiten zijn  de  uren  inmiddels  ruimschoots  benut.  Reden  o.a.:  de 
Luchthavenregeling voor het Utrechts medisch Centrum heeft veel voeten in de aarde 
gehad.

Handhaving Wet luchtvaart
Urenbesteding:  ligt net buiten de 10% bandbreedte. De gerealiseerde uren betreffen ook 
uren die aan alle luchtvaartmeldingen besteed zijn.
Aantal  controles:  loopt  ruim  35% achter  (11  stuks  in  plaats  van  40).  Redenen:  veel 
ziekteverzuim in 1e kwartaal. Het getal 80 is een prognose die niet gehaald wordt. Er zijn 
24  TUG-ontheffingen  verleend  maar  niet  alle  ontheffingen  worden  in  de  praktijk 
daadwerkelijk gebruikt. In principe wordt bij iedere afgegeven en in de praktijk gebruikte 
ontheffing  minimaal  1  maal  een  controle  uitgevoerd.  De  voortgang  ligt  redelijk  op 
schema.  In de tijdsbesteding zit ook de beoordeling van de meldingen. Veel controlewerk 
vindt plaats buiten kantoor-uren (extra beslag op urenbesteding).  Dat plaatst  de 10% 
overschrijding in een wat genuanceerder licht.    
Noot:  Omdat  er  ver  van te  voren gemeld  moet  worden door  luchtballonbedrijven  en 
helikopterbedrijven, wordt er vaak voor de zekerheid alvast maar een melding gedaan. 
Maar  er  kan  alleen  maar  worden  gevlogen  wanneer  de  weersomstandigheden  het 
toelaten.  Dat heeft  niemand in de hand.  Administratief  is  er  een compleet beeld.  Op 
papier klopt de registratie nu voor 100%.
(Spontaan) Naleefgedrag: Zeker niet alle starts van luchtballonnen en helikopters worden 
bezocht en gecontroleerd. Waar er (onaangekondigd) wel bezoeken plaatsvinden, wordt 
soms de geluidslimiet overtreden of is de veiligheid van het publiek in gevaar en worden 
er soms ook essentiële overtredingen geconstateerd. Vaak zijn er meestal ook wel wat 
kleinere  aanpassingen  ter  plekke  nodig  (categorie  schoonheidsfoutjes,  zoals  bijv.  het 
ontbreken van windvaantjes). Nieuwkomers in deze markt moeten steevast ‘opgevoed’ 
worden.  Omdat  bij  de  wel  bezochte  starts  toch  regelmatig  essentiële  overtredingen 
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worden  geconstateerd,  kan  zeker  niet  met  een  geringere  controlefrequentie  worden 
volstaan. Het spontane naleefgedrag is blijkens de bevindingen wel voldoende. De regels 
zitten bij de betrokken ondernemers redelijk goed tussen de oren. Spontaan naleefgedrag 
= 80%. Die 20% verbeterruimte gaat standaard over kleine, niet essentiële aspecten.
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2.2.16 Wet lokaal spoor

Vergunningverlening en 
Handhaving  Wet lokaal spoor

aantal 
2016

gerealiseerd 
1e helft 2016

% Uren / 
materieel 
budget 

€ 55.000,-

gerealiseerd 
1e helft 2016

%

Vergunningen Wet lokaal spoor 0 99 uur

Opstellen Toezichtsplan in samenwerking met de 
Inspectie Leefomgeving en Transport  (ILT) 
daaruit voortvloeiende toezichtswerkzaamheden

1 + p.m.

TOTAAL 1 + p.m. 99 uur

Vergunningverlening en handhaving Wet lokaal spoor (Wls)
Volgens de planning worden eind 2016 / begin 2017 een aantal tramstellen in Utrecht 
afgeleverd. Daarmee zal een jaar worden test- en proefgereden (eerst op de bestaande 
tramlijn en vervolgens ook op het nieuwe tracé). De Wls-vergunningverlening door de 
RUD  zal  volgens  de  planning  plaatsvinden  tussen  juni  2017  en  januari  2018. 
Vergunningen zijn nodig voor de ingebruikname van het Uithoftracé en het gebruik van 
de nieuwe tramstellen.  De RUD Utrecht wordt betrokken bij  het samenstellen van de 
vergunningaanvragen.

Het  hebben en/of  maken van een Wls-opleidingenplan  is  nog niet  opportuun.  Er  zijn 
landelijk  geen  opleidingen  op  dit  nog  verre  van  uitgekristalliseerde  beleidsterrein. 
Landelijk is er slechts een heel kleine club mensen die ervaring heeft met lokaal spoor. De 
RUD Utrecht heeft inmiddels bijna 100 uur aan dit item besteed (= circa      € 9.000,-)  
t.b.v.  vooral  overleg met andere betrokken partijen. Dat zijn de Stadsreio Amsterdam 
(SRA) en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), ILT en Regiotram Utrecht. De 
samenwerking met ILT verloopt volgens de bestuursovereenkomst Toezicht lokaal spoor. 
Ook is er tijd besteed aan het zich (voor zover op dit moment mogelijk) eigen maken van 
de Wls-materie. Eigenlijk is ‘iedereen aan het zoeken’. Omdat er nog geen vergunningen 
zijn verleend, is er sprake van onderbesteding (jaarbudget 2016 is € 55.000,-). 

Het ‘echte werk’ (d.w.z. het verlenen van vergunningen en het handhaven daarvan) is 
nog ver weg. De werkzaamheden zijn qua karakter erg incidenteel. 
Aandachtspunt: ‘op de werkvloer’ is de vraag gerezen of investeren in structurele eigen 
Wls-kennis  door  de  beperkte  omvang  van  het  lokaal  spoor  in  de  provincie  Utrecht 
voorshands wel de aangewezen weg is. Nagedacht wordt over de mogelijkheid om bij de 
RUD  Utrecht  een  ervaren  medewerker  te  detacheren  vanuit  een  andere  decentrale 
overheid. De verwachting is uitgesproken dat de 4e kwartaalrapportage mogelijk meer 
aanknopingspunten biedt in voormelde discussie. Pas op dat moment kan er een eerste 
kwalitatieve evaluatie  (light)  opgesteld worden.  Het  aandachtspunt  komt  terug bij  de 
opstelling van het VTH Jaarprogramma 2017.
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2.2.17

Voortgangsrapportage 
Samenwerkingsprogramma 
VTH 2016

Algemeen
De inzet van het Samenwerkingsprogramma 2016 is het zoeken naar de meerwaarde van 
samenwerking in de basis van het werk. De taakuitvoering van de betrokken instanties 
moet  effectiever  en  efficiënter  worden  door  samen  te  werken.  In  de  grote 
stelselherziening van de afgelopen jaren is daarbij benadrukt dat vooral ketenhandhaving 
– waarbij iedere individuele instantie slechts een schakel van de gehele keten vormt – 
noopt tot betere samenwerking. Er is voor 2016 bewust niet gekozen voor hele grote 
samenwerkingsprojecten waar een extra werkbelasting uit voortkomt, maar vooral voor 
een gerichte inventarisatie van spelende problemen, die – via gerichte voorlichting en 
betere afspraken op de werkvloer – moet leiden tot praktische oplossingen.

Voortgang van de opgestarte 5 VTH samenwerkingsprojecten

1 Inbedden  en  verankeren  van  Informatie  Gestuurd  Handhaven  en 
Ketenhandhaving

Informatie Gestuurd Handhaven is met behulp van informatietechnologie doelgerichter en 
pro-actiever handhaven met als doel het vergroten van het nalevingsgedrag. Dit gaat 
over het planmatig en gestructureerd verzamelen en analyseren van gegevens, op basis 
waarvan bedrijven en personen, handelingen of handelings-momenten kunnen worden 
aangeduid, die de aandacht vereisen. Dit instrument vormt een belangrijk onderdeel bij 
de voorbereiding van onder andere Ketenhandhaving.

Via  het  provincie  brede  netwerk  ‘projectgroep  bodem  en  grondstromen’  draaien  er 
samenwerkingsprojecten met ketenpartners. Binnen deze projecten wordt getracht om 
met  databevragingen  te  achterhalen  of  er  mogelijk  illegale  grondtoepassingen  of 
saneringen zijn uitgevoerd. In een ander ketenproject worden gezamenlijke veldcontroles 
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gedaan om illegale handelingen met grond op te sporen.  Het doel is  om degenen te 
controleren  die  hun  activiteiten  niet  melden.  Dat  kan  alleen  in  het  veld.  Ook  voor 
opdrachtgevers heeft het opsporen van illegale activiteiten de hoogste prioriteit. Er zijn 
hier 40 zaken aangetroffen die mogelijk illegaal zijn die verder worden onderzocht. De 
ODRU  en  RUD  Utrecht  trekken  gezamenlijk  op  bij  de  in  2015  opgestarte 
uitvoeringsprojecten  ‘meldingen  toepassing  grond’  en  ‘Sanering  bovengrondse  tanks 
PGS30’.  Verder zijn er voorbereidingen getroffen om de ketenprojecten ‘toezicht afvoer 
koudemiddel  R22’,  ‘afvoer van afvalstoffen vanuit  gemeentelijke KCA-depots’,  ‘niet  bij 
LMA gemelde afvalstromen’ en ‘IGH project Asbest’ op te starten. 

De  RUD  Utrecht  heeft  een  aantal  nieuwe  initiatieven  op  het  gebied  van  Informatie 
Gestuurd Handhaven in de steigers staan. Het uitgangspunt hierbij  is voortbouwen op 
bestaande ontwikkelingen en klein beginnen, om van hieruit volgende stappen kunnen 
zetten. Eén van de 4 geplande pilots, de pilot ‘ogen en oren’ loopt. De geplande pilots 
‘risicogericht werken;’,  ‘informatiepositie verbeteren’  en het ‘gebruik maken van LMA-
data’ zullen later starten.  De pilot ‘ogen en oren’ richt zich op het benutten van de ogen 
en oren van professionals in het veld. Door op een effectieve wijze gebruik te maken van 
elkaars kennis en informatie,  verbetert  de samenwerking tussen handhavers.  De pilot 
leidt  concreet  tot  afspraken  tussen  handhavers,  inzicht  in  ontbrekende  kennis  en 
duidelijkheid  wat  er  op  ICT-gebied  nodig  is  om  dit  te  ondersteunen.  Deze  interne 
verbeterslag kan gezien worden als het voortraject voor een verbeterde samenwerking op 
informatiegebied met ketenpartners.
2 SER-Energie Akkoord (Energiebesparing bij bedrijven)
De samenwerkingsafspraak richt zich op het opstellen van een projectplan dat inzicht 
geeft hoe de partners in de provincie Utrecht de doelstellingen van het SER-Akkoord gaan 
realiseren.  In  het  goedgekeurde  projectplan  van  zowel  ODRU  als  RUD Utrecht  wordt 
helder gemaakt op welke wijze de partners in de provincie Utrecht energiebesparing bij 
bedrijven gaan realiseren. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan een stimulerend 
spoor,  maar  óók  aan  een  regulerend  spoor.  Op  basis  hiervan  heeft  de  VNG  een 
ondersteuningsbijdrage  beschikbaar  gesteld  t.b.v.  stimulering,  kennisontwikkeling  en 
borging  van  structurele  aandacht  voor  energiebesparing  in  controle  en  handhaving. 
Voortgang:
 Beide projectplannen behelzen prioritering,  een opleidingstraject,  een pilot  en het 

bezoeken van bedrijven waarbij er extra tijd wordt besteed aan het onderdeel energie. 
Op  grond  van  een  inventarisatie  van  Energiecentrum  Nederland  (ECN)  naar  de 
bedrijfstakken  met  het  hoogste  besparingspotentieel  zal  het  zwaartepunt  van het 
project bij  de bedrijven in de dienstverlenende sector liggen. Hierbij moet gedacht 
worden  aan  energiebesparingsmaatregelen  bij  kantoren,  zorginstellingen,  scholen, 
autoschadeherstel-bedrijven, datacenters, maar ook overheidsinstellingen; 

 Alle toezichthouders van de ODRU hebben een opleiding gekregen m.b.t. de erkende 
maatregelen. Daarnaast hebben alle toezichthouders een cursus adviesvaardigheid 
gekregen  en  worden  zij  tijdens  de  eerste  controles  begeleid  door  een 
energiedeskundige.  Een  groep  van  7  toezichthouders  krijgt  een verdiepingscursus 
krijgen.  Deze  toezichthouders  gaan  de  overige  toezichthouders  ondersteunen  en 
zullen worden ingezet voor de specifieke energiecontroles;

 Veel grote ondernemingen zijn verplicht om een energieaudit te laten uitvoeren. Dit is 
een gevolg van de implementatie van de EU-richtlijn wat betreft energie-efficiëntie 
(EED) in Nederlandse wetgeving. De eerste rapportages zijn inmiddels ontvangen en 
de gemeenten en  OD’s zijn gestart met de beoordeling van de rapporten;

 De provincie organiseert themadagen voor verschillende doelgroepen over specifieke 
energieonderwerpen. De uitvoeringsdiensten onderzoeken tevens op welke wijze zij 
gemeenten  verdergaand  kunnen  ondersteunen  bij  het  behalen  van  hun 
duurzaamheidsdoelstellingen. 

  
3 Samenwerken op watergebied
Gemeenten  en  waterschappen  zorgen  samen  voor  een  samenhangend  waterbeheer. 
Gemeenten zamelen huishoudelijk en bedrijfsafvalwater in, waterschappen zuiveren dat 
water.  Daarnaast  maken zij  samen keuzes  over  hoe om te  gaan met  grondwater  en 
afvloeiend  hemelwater.  Door  de  rioolstelsels  en  rioolwaterzuiveringen  optimaal  te 
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benutten, zorgen zij dat het watersysteem niet onnodig wordt belast. Afstemming is zeker 
ook van belang bij het kwaliteitsbeheer ten aanzien van indirecte lozingen (lozingen op 
het  gemeentelijke  rioolstelsel).  Waterschappen  hebben  hierbij  een  adviesrol  en  de 
bevoegdheid om toezicht te houden. Met de komst van de Waterwet zijn gemeenten en 
provincies  bevoegd  gezag  geworden  voor  alle  indirecte  lozingen.  Bij  de  vernieuwde 
wetgeving is samenwerking het uitgangspunt. De gezamenlijke waterschappen willen de 
samenwerking  nog  verder  intensiveren.  Hiervoor  hebben  de  waterschappen  in 
samenwerking met de bevoegde gezagen een conceptvoorstel nader uitgewerkt waarin 
de  basisvoorwaarden  voor  goede  samenwerking,  het  gevoel  van  urgentie,  gedeeld 
probleembesef en afhankelijkheidsbesef zijn verwerkt. Het voorstel, dat ter bespreking 
voorligt in het overleg tussen de Omgevingsdiensten en hun opdrachtgevers, geeft o.a. 
inzicht bij welke bedrijfscategorieën de waterschappen (om niet) blijven adviseren, c.q. 
toezicht blijven uitvoeren en bij welke bedrijfscategorieën zij in principe geen advies meer 
gegeven  en  geen  toezicht1 meer  uitvoeren.  Om  ervoor  te  zorgen  dat  de 
omgevingsdiensten kennis over deze categorieën opbouwen, stellen de waterschappen 
voor om bij deze categorieën in 2017 gezamenlijke projecten uit te gaan voeren. 

Door het Waterplatform is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor toezichthouders 
van ODRU en RUD Utrecht en van drie waterschappen. De waterschappen gaan aan de 
slag  met  de  geopperde  ideeën.  Er  is  inmiddels  een start  gemaakt  met  de  controles 
binnen het project ‘Controle op indirecte lozingen’.

4 Effectieve en efficiënte boa-samenwerking in het buitengebied
De druk op het buitengebied neemt toe. Op het grensvlak van groene wet- en regelgeving 
en openbare orde en veiligheid ontstaat  steeds meer overlast  door  zaken als  illegale 
motorcross, mountainbiken, afvaldumpingen (xtc) en overige recreatie-uitwassen. Vooral 
de  Utrechtse  groene  partners,  zoals  Recreatie  Midden  Nederland,  particuliere 
landgoederen en terrein beherende organisaties, hebben last van deze toenemende druk, 
maar  ook  gemeenten,  die  opdraaien  voor  de  verwijderingskosten  van 
(drugs)afvaldumpingen. Echter, het overall toezicht in het buitengebied neemt juist af. De 
hoeveelheid groene buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) neemt  door vergrijzing 
en toenemende kosten en opleidingseisen in rap tempo af. De samenwerking tussen de 
diverse  betrokken  instanties  verloopt  –  dankzij  de  inzet  van  het  Provinciale  “Groen 
Platform”  -  qua  afstemming  al  jaren  goed,  maar  in  de  operationele  sfeer  is  de 
samenwerking nog voor verbetering vatbaar. 

Deze problematiek heeft ertoe geleid dat in het Samenwerkingsprogramma VTH 2015 het 
project  “Verbetering  toezicht  buitengebied”  is  opgenomen.  Dit  project  kende  twee te 
beantwoorden hoofdvragen:

1 Hoe krijgen we gezamenlijk meer groene domein 2 boa’s in het buitengebied?
2 Hoe  zorgen  we  voor  een effectievere  en  efficiëntere  inzet  van  alle  bestaande 

toezichtscapaciteit in het buitengebied?
De  gezamenlijke  bestuurders  hebben  in  het  bestuurlijk  PMO  van  5  oktober  2015 
afgesproken zich te zullen gaan inzetten voor de realisering van onderstaande 3 punten:
a  verbeteringen in de afstemmings- en samenwerkingsstructuur;

b de inzet van meer groene boa’s;
c effectievere en efficiëntere inzet van de bestaande toezichtscapaciteit.

Ad a) Verbeteringen in de afstemmings- en samenwerkingsstructuur
Groene instanties zijn inmiddels beter in de provinciebrede overlegstructuur opgenomen. 
De  politie  wil  via  betere  onderlinge  afstemming  van  o.a.  risico’s,  prioriteiten  en 
informatie-uitwisseling komen tot een effectievere en efficiëntere inzet van de bestaande 

1 Uiteraard kunnen in overleg nadere afspraken gemaakt worden over ‘probleembedrijven’. Soms heeft een omgevingsdienst 

een probleembedrijf en wil ze het toezicht indirecte lozing samen of door het waterschap laten uitvoeren. Hoe hier mee wordt 
omgegaan kan per waterschap verschillen.
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capaciteit bij politie en gemeenten. Het structuurvoorstel is vrijgegeven voor commentaar 
en de politie heeft de verwachting uitgesproken dat deze in 2017 ingevoerd kan worden. 
Ad b) De inzet van meer groene boa’s
In  het  coalitieakkoord  van Gedeputeerde  Staten  is  vanaf  2016 €  250.000  structureel 
opgenomen  voor  extra  groene  boa’s  en  de  verbetering  van  het  toezicht  in  het 
buitengebied.  Dit  geld  zal  worden  benut  om  minstens  2  fte  extra  aan  groene  boa-
capaciteit  in te zetten. De sollicitatieprocedure is inmiddels afgerond en twee fulltime 
boa’s zullen nog dit jaar starten met de uitvoering van hun toezichtsactiviteiten in het de 
buitengebied. Gezien de aard van de problematiek zal geografisch gezien het accent van 
de extra capaciteitsinzet vermoedelijk vooral komen te liggen bij  extra toezicht op de 
Utrechtse Heuvelrug.

Slechts  enkele  Utrechtse  gemeenten  hebben  een boa  domein  2  in  eigen  dienst,  die 
meestal ook niet zijn volledige tijd aan ‘groen’ toezicht mag besteden. Een inventarisatie 
in de eerste helft van 2015 heeft inzichtelijk gemaakt dat de grootste prioriteit bij veel 
gemeenten momenteel ligt bij het op orde krijgen van hun nieuwe zorgtaken, en dat het 
volledig in dienst nemen van een domein 2-boa op dit moment geen (financiële) prioriteit 
heeft. Om deze financiële drempels te verlagen is gesproken met de RUD Utrecht, ODRU 
en RMN om een product ‘toezicht buitengebied’ te ontwikkelen, waardoor gemeenten en 
andere partijen op urenbasis boa-capaciteit kunnen inhuren. 

Domein  2-boa’s  zijn  ook  in  dienst  bij  in  Utrecht  samenwerkende  partners  als  de 
waterschappen, de Voedsel- en Warenautoriteit,  de terrein beherende instanties en de 
particuliere  landschappen.  Onderzocht  wordt  op  welke  wijze  zij  een  bijdrage  kunnen 
leveren aan een gezamenlijke effectieve en efficiënte inzet van (vrijwillige) Boa’s in het 
buitengebied.

Ad c) effectievere en efficiëntere inzet van de bestaande toezichtscapaciteit
De 26 Utrechtse gemeenten beschikken gezamenlijk over circa 320 domein 1 boa’s en 
een veelvoud aan toezichthouders.  Zij  hebben over  het  algemeen geen taken in  het 
buitengebied en hen ontbreekt het ook vaak de specifieke kennis, maar zij allen kunnen  -  
mits goed ondersteund – zeer waardevolle oog- en oorfuncties (signaalfuncties) in het 
buitengebied  vervullen.  Hetzelfde  geldt  voor  alle  toezichthouders  van  alle  overige 
samenwerkende instanties in Utrecht. Ondersteuning vindt plaats door:
o Handhavingskalender  In  enkele  andere  provincies  zijn  goede ervaringen met  het 

instellen  van  een  activiteitenkalender  voor  het  toezicht  en  de  handhaving  in  het 
buitengebied. Met zo’n kalender kan de totaal beschikbare toezichtscapaciteit zich in 
een  bepaalde  periode  gezamenlijk  beter  focussen  op  vooraf  bepaalde  prioriteiten 
(motorcross, dumpingen, stroperij etc.). 

o Digitale ondersteuning  De vorig jaar gelanceerde Samenwerkings-app is geëvalueerd 
en  wordt  momenteel  geüpdatet.  De  koppeling  die  in  2016  was  voorzien  met 
WhatsApp  om  de  oog-  en  oorfuncties  van  toezichthouders  digitaal  verder  te 
vergemakkelijken en beter te ondersteunen, wordt opgepakt na het gereedkomen van 
deze update. 

o Bijscholing   De politie heeft voor alle groene Boa’s een opfriscursus proces-verbaal in 
combinatie met een workshop over straatcultuur verzorgd. Binnen het PMO-circuit is 
de vraag uitgezet aan welk soort opleidingen behoefte is. 

o Convenant  optreden  op  elkaars  grondgebied   Het  optreden  van  boa’s  wordt 
geografisch en functioneel ingeperkt door het operationele terrein van hun werkgever. 
Boa’s mogen dus niet zo maar opereren op het terrein van hun buren, ook al is dit 
voor een praktische samenwerking en het effectief en efficiënt inzetten van boa’s 
vaak  wel  wenselijk.  Deze  beperking  kan  juridisch  ondervangen  worden  door  het 
afsluiten van een samenwerkingsconvenant,  waarin  de  grondeigenaren vastleggen 
dat ook ‘andere’ boa’s op hun grondgebied mogen opereren. De ondertekening door 
alle partijen (TBO’s, gemeenten en provincie) is voorzien op 7 oktober in aansluiting 
op de najaarsvergadering van het Bestuurlijk PMO;

o Handboek uniform optreden  In 2012 hebben RMN en het Utrechts Landschap een 
handboek  ontwikkeld,  waarin  per  deelterrein  van  het  Utrechts  Landschap  staat 
beschreven welk concreet boa-toezicht en –optreden op dat stuk grondgebied wordt 
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verwacht. De provincie heeft aan RMN de opdracht verstrekt om de werking van dit 
handboek te actualiseren én te verbreden tot uiteindelijk alle terreinen waarvoor het 
hierboven genoemde convenant wordt afgesloten. 

5 Gezamenlijke implementatie Omgevingswet
De voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet (geplande invoering 31 december 2018) 
was voor dit jaar benoemd tot gezamenlijke prioriteit. Besloten werd een provinciebrede 
ambtelijke  werkgroep in  te  stellen.  Echter,  gelet  op  de  landelijke  planning  bleek  het 
instellen van zo’n (VTH)werkgroep achteraf gezien dit jaar nog niet zinvol. Er moet voor 
vergunningverlening en handhaving op een gegeven moment nagedacht worden over 
afgestemde  werkprocessen  tussen  o.a.  gemeenten,  RUD’s,  provincie,  waterschappen, 
veiligheidsregio en strafrechtelijke partners. Dit kan pas als de inhoud van de AMvB’s, die 
de  toepassing  van  de  Omgevingswet  verder  invullen,  concreet  zijn.  Deze  AMvB's 
doorlopen momenteel de formele inspraakprocedure. Wanneer alle reacties zijn verwerkt 
is momenteel nog niet bekend, maar de concrete(re) AMvB's - op basis waarvan met de 
werkprocessen kan worden gestart  -  worden pas de  in  loop van 2017 verwacht.  Het 
instellen van een provinciebrede werkgroep is waarschijnlijk pas voorjaar 2017 zinvol.
 

6 Opleidings- en trainingsbehoefte
Om inzicht te krijgen in de cursus- en trainingsbehoefte van de samenwerkingspartners is 
een  inventarisatie  uitgevoerd.  Als  uit  de  vervolgstap  blijkt  dat  een  behoefte  door 
meerdere  partners  wordt  gedeeld,  zorgt  de  coördinator  Samenwerking  VTH voor  een 
inhoudelijk (met de partners) afgestemd offerteverzoek. Indien de financiering (verdeling 
van  de  kosten  tussen  de  partners)  helder  is,  zal  hij  namens  de  partners  een 
aanbestedingstraject in gang zetten. Hierbij wordt  rekening gehouden met de initiatieven 
vanuit  ‘Utrechtse  Waarden’2 en  de  Omgevingsdienst  Flevoland.  Er  bestaat  inmiddels 
inzicht  in de gezamenlijke opleidings-behoefte.  Offertetrajecten zijn opgestart  en voor 
bepaalde trainingen zijn al deelnemers uitgenodigd. 

2 De ‘Utrechtse Waarden’ is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten IJsselstein, Montfoort, 
Oudewater en Lopik.
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