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Dienstverleningsovereenkomst 2016 1 
 

Dienstverleningsovereenkomst 2016 tussen de Provincie Utrecht en  
de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht  

 

Partijen: 
1. De publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegen-woordigd 

door de Commissaris van de Koning, handelend krachtens het bepaalde in art. 176 Provinciewet 
ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 24 juni 2014, hierna te noemen 
Opdrachtgever, 

en  
 

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, te dezen rechts-geldig 
vertegenwoordigd door haar directeur, handelend krachtens het bepaalde in art. 57 Wet 
gemeenschappelijke regelingen, jo. art. 171 Gemeentewet, respectievelijk art. 176 Provinciewet, 
en daartoe gemachtigd door het dagelijks bestuur op 08-01-2014, ter uitvoering van het besluit 
van het dagelijks bestuur d.d. 27 juni 2014, hierna te noemen Opdrachtnemer,  

 

Overwegende dat: 
1. Het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2009 in 

een package deal afspraken hebben vastgelegd over de uitvoering van een basistaken-pakket op 
het gebied van handhaving, toezicht en uitvoering van milieutaken in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer; 

 

2. Dat de uitvoering van dit basistakenpakket conform de package deal dient te geschieden door 
Regionale Uitvoeringsdiensten;  

 

3. Dat Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, de colleges van B&W van de gemeenten 
Utrecht, Lopik, Houten, Nieuwegein, Woudenberg, Bunschoten, Leusden, Amersfoort, Soest, 
Baarn, Eemnes bij besluit van 8 januari 2014 met bovengenoemd doel de gemeenschap-pelijke 
regeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht hebben opgericht; 

 

4. De onderhavige overeenkomst een overeenkomst is als bedoeld in art. 19 van voornoemde 
gemeenschappelijke regeling en art. 2, lid 1, van het dienstverleningshandvest RUD Utrecht; 

 
5. Dat partijen zijn overeengekomen dat, naast de basistaken, ook andere omgevingstaken door de 

RUD Utrecht worden uitgevoerd; 
 

6. Dat het gestelde in zowel de gemeenschappelijke regeling, alsmede bovengenoemd dienst-
verleningshandvest, onverkort van toepassing is verklaard op deze overeenkomst; 

 

7. Dat partijen jaarlijks terugkerende afspraken wensen te maken over de uitvoering van 
bovengenoemd takenpakket; 

                                                   
1
  Feitelijk betreft het hier de met één jaar (t/m 2016) verlengde DVO 2014/2015 die, vooruitlopend op de voor 2017 in voorbereiding 

zijnde nieuwe DVO tussen provincie en RUD Utrecht, tekstueel is aangepast op basis van de kennis van begin 2016, e.e.a. voorzover passend 
binnen de bandbreedt en strekking van de oorspronkelijke DVO 2014/2015.  
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Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
 
Artikel 1:  Begripsomschrijving 

a. regeling:  de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht , hierna te 
noemen RUD Utrecht; 

b. takenpakket:  het geheel aan uit te voeren basis- en plustaken, die in deze overeenkomst nader 
zijn gespecificeerd; 

c. basistaken:  het basistakenpakket toezicht, handhaving en vergunningverlening, dat genoemd 
wordt in de package deal, opgesteld door de Commissie Mans, versie 2.3 d.d. 25 mei 2011; 

d. plustaken:  aanvullende taken die aan de RUD Utrecht kunnen worden opgedragen indien zij 
voldoen aan de criteria zoals genoemd in art. 3 van deze overeenkomst; 

e. incidentele taakuitvoering:  de uitvoering van taken die behoren tot de basis- en plustaken, en 
die zich specifiek kenmerkt door spoedeisendheid, excessieve en onvoorziene hoeveelheid werk 
en/of het politiek gevoelige karakter van de gevraagde taakuitvoering; 

f. Dienstverleningshandvest: het dienstverleningshandvest RUD Utrecht, zoals vastgesteld door het 
algemeen bestuur van RUD Utrecht op 13 maart 2014;  

g. bijdrage:  het geheel aan financiële bijdragen voor basis- en plustaken;  
h. eigenaar:  het algemeen bestuur, zoals bedoeld in art. 4 van de regeling. 

 
Artikel 2:  Opdracht 

1. Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer opdracht tot de uitvoering van de basistaken, zoals 
omschreven in de bij partijen bekende (eerste) producten en dienstencatalogus of een ander 
document welk gangbaar is bij opdrachtgever.  

2. Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer opdracht tot de uitvoering van plustaken, zoals 
gangbaar is bij opdrachtgever. 

3. Nadere specificatie van de basistaken en overeengekomen plustaken, alsmede de bijbehorende 
kwaliteitsniveaus, zijn opgenomen in het door opdrachtgever op 2 februari 2016 vastgestelde 
Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2016. Dit VTH-
uitvoeringsprogramma 2016 maakt integraal deel uit van de overeenkomst. 

4. De benoemde Wabo taken in het het Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving (VTH) 2016 hebben in ieder geval betrekking op alle (bedrijfs-)inrichtingen, 
genoemd in bijlage 2. 

5. Bij het uitvoeren van de opdracht neemt opdrachtnemer het door opdrachtgever verleende 
mandaat in acht. 

6. Opdrachtgever komt eventuele extra taken2 op offertebasis middels nacalculatie overeen. Dit 
wordt gezien als adviestaak. Art. 7, lid 3, van deze overeenkomst is hierop van toepassing. 

7. Opdrachtgever geeft opdracht tot het tijdig, vóór 15 januari 2017 opstellen van een 
Jaarprogramma VTH 2017. Dit wordt gezien als plustaak. Opdrachtgever stelt het 
Jaarprogramma VTH 2017 vast3. 

8. Op dit artikel is het dienstverleningshandvest, door het algemeen bestuur RUD Utrecht 
vastgesteld op 13 maart 2014, van toepassing. 

 
 
                                                   
2
  Als voorbeeld wordt genoemd de nieuwe taak op grond van de Wet lokaal spoor. 

3
  Eind januari / begin februari 2017, e.e.a. met het oog op de behandeling door de C’ie BEM uit PS in maart 2017. 



 
 

RUD UTRECHT  
 
 

 

4 

 

 
 
Artikel 3:  Verplichtingen Opdrachtgever 

1. Opdrachtgever blijft (bestuurlijk) eindverantwoordelijk voor de uitoefening van bevoegdhe-  
den die in mandaat zijn opgedragen. Opdrachtnemer verplicht zich tot een juiste en zorgvuldige 
uitoefening van de opdracht, met inachtneming van de daarbij te geven instructies en met 
inachtneming van de wet. 

2. Opdrachtgever zal alle informatie die de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht nodig heeft voor 
haar taakuitvoering op aanvraag (en bij voorkeur digitaal) aanleveren.  

 
Artikel 4:  Verplichtingen Opdrachtnemer 

1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de in het Besluit omgevingsrecht omschreven 
procedurele kwaliteit, alsmede de in het Jaarprogramma VTH 2016 omschreven inhoudelijke 
kwaliteit (o.a. via kritische prestatie indicatoren) van de taakuitvoering.  

2. Opdrachtnemer bekijkt, indien van toepassing, de situatie ter plaatse en wint, indien nodig, 
informatie in over de lokale situatie bij het bevoegde gezag. 

3. Op verzoek van opdrachtgever licht opdrachtnemer zijn verleende diensten toe. Opdrachtnemer 
geeft in de vier kwartaalrapportages, zoals genoemd in het handvest,  maximaal inzicht in de 
voortgang van de uitvoering van het Jaarprogramma VTH 2016 en hanteert daartoe: 
A) Twee keer per jaar (in de 2e en 4e kwartaalrapportage) de in par. 1.2 van het 

Jaarprogramma VTH 2016 opgesomde (en in te vullen) KPI’s; 
B) In elke kwartaalrapportage de volgende in het gewijzigde Besluit omgevingsrecht 

(artikelen 7.7 en 7.8) bedoelde monitoringskapstokken, zoals ook genoemd in par. 1.4 
van het Jaarprogramma VTH 2016:  
● vergunningverlening: verleende vergunningen en ontheffingen (binnen en buiten 

de termijn), aantal nog openstaande aanvragen en prognose; 
● handhaving: 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); 

●  vergunningverlening en handhaving: overzicht van geplande aantallen uren en 
activiteiten en daarnaast de per kwartaal gerealiseerde aantallen, 
bijzonderheden, mee- en tegenvallers, alsmede overige zaken waarmee 
opdrachtgever in een volgend VTH jaarprogramma rekening moet houden. 

 
 
Artikel 5:  Kwaliteit 

1. Alle taken die opdrachtnemer in het kader van de opdracht levert aan opdrachtgever of aan 
derden, geschieden volgens het kwaliteitsniveau als bedoeld in artikel 4, eerste lid. 

2. Opdrachtnemer levert een advies, vergunning, toezicht of handhaving van adequaat niveau. 
Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat de wijze waarop toetsing van aanvragen plaatsvindt, 
duidelijk, eenduidig, transparant, juridisch correct en herleidbaar moet zijn. 

3. Adviezen, alsmede brieven en beschikkingen inzake toezicht of handhaving en vergunningen, 
dienen zorgvuldig tot stand te komen en/of deugdelijk gemotiveerd te zijn. 
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Artikel 6:  Levertijd 

1. Bij de taakuitvoering en/of levering van de gevraagde diensten worden in ieder geval de wettelijk 
verplichte termijnen in acht genomen.  

2. Wanneer bij opdrachtgever andere termijnen gangbaar zijn dan de termijnen genoemd in het 
eerste lid, dan hanteert opdrachtnemer waar en wanneer mogelijk deze termijnen. 

3. Wanneer levering conform de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen niet tot de 
mogelijkheden behoort, stemmen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg een levertijd af. 

 
 
Artikel 7:  Wijziging en beëindiging 

1. Wanneer partijen gedurende de looptijd van deze overeenkomst meer diensten en taken 
overeen wensen te komen dan is vastgelegd, dan geldt dat deze middels een aanvullende 
overeenkomst worden afgesproken voor de resterende looptijd. Artikel 8, lid 3, is hierop van 
toepassing.  

2. Blijkt de wijziging, zoals genoemd in het eerste lid, structureel te zijn/worden, dan wordt deze bij 
het sluiten van de eerstvolgende overeenkomst opgenomen. 

3. Wanneer partijen tussen de afgesproken taken een andere prioriteitstelling of afnamehoe-
veelheid voorzien dan bij de inwerkingtreding van de overeenkomst, dan treden partijen met 
elkaar in overleg. Waar mogelijk wordt gezocht naar een oplossing binnen de afspraken die in 
deze overeenkomst zijn vastgelegd. 

4. Wanneer er geen oplossing mogelijk is binnen de afspraken in deze overeenkomst, dan geschiedt 
betaling conform art. 8 lid 3, tot aan het moment van afsluiten van een nieuwe overeenkomst. 

5. Deze overeenkomst kan niet tussentijds beëindigd worden. 
 
 
Artikel 8:  Betaling 

1. De bijdrage die opdrachtgever voor de uitvoering van de taken moet betalen, geschiedt op 
grondslag van de Bijdrageverordening RUD Utrecht 2014. 

2. Wanneer de kosten niet behoren tot de verschuldigde bijdrage maar te classificeren zijn als 
kosten voor de incidentele taakuitvoering, is opdrachtgever verplicht de kosten te vergoeden 
overeenkomstig art. 4 van de Bijdrageverordening. 

3. Betaling geschiedt conform het gestelde in art. 7 van de Bijdrageverordening. 
 
 
Artikel 9:  Slotbepalingen 

1. Alle aan deze overeenkomst gehechte bijlagen, alsmede het dienstverleningshandvest,  maken 
integraal deel uit van de overeenkomst. 

2. De overeenkomst treedt in werking na ondertekening door opdrachtgever en opdrachtnemer. 
3. Partijen zijn akkoord met het op vorenstaande wijze, met één jaar (tot en met 2016) verlengen 

van de door partijen op 27 juni 2014 ondertekende overeenkomst 2014/2015. 
 
 
Artikel 10:  Duur 
Deze met één jaar verlengde overeenkomst 2014/2015 is geldig van 1 januari 2016 tot en met 31 
december 2016.   
 



 
 

RUD UTRECHT  
 
 

 

6 

 

 
Artikel 11:  Citeerwijze 
Deze met één jaar verlengde overeenkomst 2014/2015 overeenkomst wordt aangehaald als 
dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht 2016 met de Provincie Utrecht. 
 
 

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te Utrecht op … maart 2016. 

  

 

 

Namens de Provincie Utrecht,    Namens de RUD Utrecht,  

 

  

  

Dhr. W.I.I. van Beek     Mw. S.M.M. Borgers 

Commissaris van de Koning                                      Directeur    
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Bijlage 1   
 

Overzicht van:  

a. provinciebeleid en -kaders waarmee de RUD Utrecht in 2016 rekening houdt bij de uitvoering van 

de aan haar gemandateerde VTH-werkzaamheden; 

b.  door de RUD Utrecht te ontwikkelen en te hanteren beleid en afspraken hieromrent.  

 

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

 

 

Ad a: 

Provinciebeleid en provinciale kaders waarmee de RUD Utrecht rekening houdt bij de uitvoering:  

 Jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2016, GS-besluit d.d. 2 februari 

2016; 

 Beleidsplan VTH 2016-2019 (zodra GS het plan medio 2016 hebben vastgesteld);  

 Provinciale strategie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht 2016-2019, 

GS-besluit d.d. 27 oktober 2015. 

 

Ad b: 

Algemeen beleid waarvoor de RUD Utrecht in 2016 zorg draagt: 

 De crisisbeheersing en milieuklachtentelefoon; 4  

 Een baseline beveiliging voor haar systemen;  

 Kwaliteitszorg, beschrijving van processen en uitvoeren van audits; 

 Een informatie en communicatie protocol; 

 Planning en control instrumentarium;5 

 Agressieprotocol; 

 Archiefvorming.6 
 
 

 

                                                   
4
  De RUD stelt een algemeen beleid vast voor de crisisbeheersing en milieuklachtentelefoon. Dit maakt onderdeel uit van de reguliere 

taakuitoefening van de RUD voor elk van haar deelnemers.  
5
  Ten aanzien van het planning en control instrumentarium wordt door de RUD algemeen beleid ontwikkeld. Dat geldt niet alleen voor 

de financiële en beleidsmatige P&C cyclus naar dagelijks bestuur en algemeen bestuur, maar ook voor de beleidsmatige producten van 
jaarplannen en jaarverslagen. Voor al deze documenten geldt dat daarvoor de wettelijke termijnen worden gehandhaafd. 
6
  De RUD draagt zorg dat de archiefbescheiden van de gemandateerde taken van de provincie als ‘latende organisatie’ voldoen aan de 

eisen zoals gesteld in de Archiefwet 1995 en onderliggende regelgeving. De RUD draagt zorg dat het beheer van de hiervoor genoemde 
archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen in een door de RUD toe te passen kwaliteitssysteem. De provincie kan als bevoegd gezag hierop 
blijven toetsen. In een DAP kunnen hierover nadere afspraken worden vastgelegd. Verder wordt ten aanzien van de Milieuklachtentelefoon 
afgesproken, dat de Milieuklachtentelefoon voor de gehéle provincie wordt aangeboden, met name ook voor de Omgevingsdienst Regio 
Utrecht. De provincie heeft hiervoor een materieel budget ingebracht (zie hiervoor bijlage 6).  
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Bijlage 2:        Bedrijvenlijst provincie Utrecht waarvoor opdrachtgever  

                          bevoegd gezag is 

 

Naam inrichting                        Straat bezoekadres                          
Hnr 
bezoekadres                             

Postcode 
bezoekadres                        Gemeente                                    Omschrijving                            

Remondis Argentia Nijverheidsweg Noord 35 3812 PK AMERSFOORT 
Op- en overslagstation 
afval 

Van den Heuvel Werkendam 
Bv (voorheen TOP) Nijverheidsweg Noord 133 3812 PL AMERSFOORT 

Op- en overslagstation 
afval 

Smit & Zoon BV, A. Neonweg  41   3812 RG AMERSFOORT Procesindustrie ind 

RWZI Amersfoort Neonweg  30   3812 RH AMERSFOORT RWZI'S 

Hartog Recycling B.V. Nijverheidsweg Noord  135   3812 PL AMERSFOORT Sorteerinrichtingen 

Smink BV, Afvalverwerking Lindeboomseweg  17   3828 NG AMERSFOORT Stortplaatsen groot 

Groep & Zonen BV, A. van 
de Haringweg  27   3751 BC BUNSCHOTEN 

Visafvalverwerking/ 
biomassa vergisting 

Hartog Humestering den Gein Zuid  26   1391 JE 
DE RONDE 
VENEN Composteerinrichtingen 

Verhoef Groenrecycling Provincialeweg  19   3641 RS 
DE RONDE 
VENEN Composteerinrichtingen 

Schie BV, Jan van Constructieweg 100 3641 SN 
DE RONDE 
VENEN 

Reststoffen en 
grondreiniging 

Dukdalf BV de Constructieweg  22   3641 SB 
DE RONDE 
VENEN Sorteerinrichtingen 

Sloopcombinatie Laren B.V. 
bedieningsweg langs 
rijksweg A27  0  ONG 3755 EEMNES Sorteerinrichtingen 

Beelen Midden Nederland 
B.V. Eemweg  78 A  3755 LD EEMNES Sorteerinrichtingen 

Beelen Midden Nederland 
B.V. Schonauwenseweg  8   3991 MC HOUTEN Sorteerinrichtingen 

Velden Rioleringsbeheer 
Buren BV van der Kanaaldijk Zuid  2   3998 WK HOUTEN Vet- en slibverwerking 

RWZI Nieuwegein 'Klaphek' Het Klaphek  1   3401 RZ IJSSELSTEIN RWZI'S 

Hengel, W.J.J. van den Hessenweg  112   3791 PL LEUSDEN Composteerinrichtingen 

Groen Recycling Nieuwegein 
BV Structuurbaan  11   3439 MA NIEUWEGEIN Composteerinrichtingen 

Nieuwegein BV, Nuon Power 
Generation Doorslag  3   3435 DG NIEUWEGEIN 

Energiebedrijven / 
hulpw. centrales ind 

Vliet Groep BV, Milieu-
dienstverleners van Grote Wade  45   3439 NZ NIEUWEGEIN Sorteerinrichtingen 

Van Doorn-Soest Koningsweg  33   3762 EA SOEST Groenafval verwerking 

RWZI Soest Maatweg  10   3761 EH SOEST RWZI'S 

Beijer, G.A. Zuidergracht  57   3763 LT SOEST Sorteerinrichtingen 

Smink recycling centrum Verlengde Tempellaan  1   3769 CG SOEST Sorteerinrichtingen 

Venus Transport Gageldijk  83   3602 AJ 
STICHTSE 
VECHT Sorteerinrichtingen 

ACU (Asfaltcentrale Utrecht 
vof) Groenewoudsedijk  7   3528 BG UTRECHT Asfaltproductie 

Groenrecycling Utrecht 
Laan van 
Maarschalkerweerd  2   3585 LJ UTRECHT Composteerinrichtingen 

Nuon Power Generation B.V. 
Lage Weide Atoomweg  7   3542 AA UTRECHT 

Energiebedrijven / 
hulpw. centrales ind 

Nuon Power Generation B.V. 
Merwedekanaal Keulsekade  181   3534 AC UTRECHT 

Energiebedrijven / 
hulpw. centrales ind 

Nuon Power Generation Nic. 
Beets B.V. Nicolaas Beetstraat  3   3511 HD UTRECHT 

Energiebedrijven / 
hulpw. centrales ind 

Nuon Power Generation 
Kanaleneiland B.V. Kanaalweg  60 a  3527 KX UTRECHT 

Energiebedrijven / 
hulpw. centrales ind 



 
 

RUD UTRECHT  
 
 

 

9 

 

Nuon Power Generation 
Overvecht B.V. 
 Esmoreitdreef - 2   3562 LB UTRECHT 

Energiebedrijven / 
hulpw. centrales ind 

Universiteit Utrecht/ RU 
afvaldepot Isotopenweg  9   3542 AS UTRECHT 

Op- en overslagstation 
afval 

Theo Pouw B.V. Isotopenweg  21   3542 AS UTRECHT Reststoffen 

Bonder Recycling en Ballast 
B.V. Kanaaldijk  15   3542 AP UTRECHT 

Reststoffen en 
grondreiniging 

Pouw Beheer BV, Theo Isotopenweg  29   3542 AS UTRECHT 
Reststoffen en 
grondreiniging 

Sita Recycling Services West 
BV Isotopenweg  15   3542 AS UTRECHT 

Reststoffen en 
grondreiniging 

RWZI Utrecht Zandpad  1 A  3552 TJ UTRECHT RWZI'S 

DDM Demontage Veldzigt  62   3454 PW UTRECHT 
Sloop - en 
asbestverwijdeing 

Oskam Beheer B.V. Uraniumweg  27   3542 AK UTRECHT Sorteerinrichtingen 

Nu science Protonweg 8 3542 AJ UTRECHT Veevoederbedrijven 

De Heus Voeders b.v. Uraniumweg  63   3542 AK UTRECHT Veevoederbedrijven 

RWZI Veenendaal Slaperdijk  2   3903 AC 
UTRECHTSE 
HEUVELRUG RWZI'S 

Wolfswinkel Reiniging BV Ambachtsweg  23   3953 BZ 
UTRECHTSE 
HEUVELRUG Sorteerinrichtingen 

GBV-WECO Vuurwerk B.V. Bobinestraat  12 3903 KG VEENENDAAL 
Bewaarinrichtingen 
(vuurwerk) 

Mako Logistics De Smalle Zijde  47   3903 LN VEENENDAAL 
Bewaarinrichtingen 
(vuurwerk) 

Jacomij metalen BV Hoge maat  4 3961 NC 
WIJK BIJ 
DUURSTEDE Metaalafvalverwerking 

Jacomij Elektronics recycling 
B.V. Molenvliet  25   9361 MT 

WIJK BIJ 
DUURSTEDE Metaalafvalverwerking 

De Ingensche Waarden BV Bosscherwaarden  0  ONG 0000 XX 
WIJK BIJ 
DUURSTEDE Stortplaatsen groot 

Fred Prinsen en Zn Lage Maat 3 3961 NJJ 
WIJK BIJ 
DUURSTEDE Recyclingbedrijven 

Revicon B.V. Klompenmakersweg 9 3449 JB WOERDEN Metaalbewerking 

Dijk Recycling BV, Anton van Finsegolf  18   3446 CK WOERDEN Sorteerinrichtingen 

Bemmel B.V., Container 
Service Handelsweg  7   3481 MJ WOERDEN Sorteerinrichtingen 

Prinsen B.V. 
Bielsenrecuperatiebedrijf Parallelweg  7 A  3931 MS WOUDENBERG Recyclingbedrijven 

Prinsen en Zn B.V. Lagemaat 3 3961 NJJ 
WIJK BIJ 
DUURSTEDE Recyclingbedrijven 

Hoffland B.V., Metaalhandel 
en Sloopwerken Fornheselaan  198  -200 3734 GE ZEIST Sorteerinrichtingen 

            

 

 

Overzicht BRZO bedrijven en RIE-4 bedrijven 
Provincie Utrecht 

 

Bedrijf locatie BRZO/IPPC4 Soort bedrijf Huidig bevoegd 

gezag  

Bevoegd 

gezag in 

2016 

SC Johnson Europlant BV De Ronde 

Venen 

BRZO chemieproductie gemeente provincie 

Ecolab Production 

Netherlands BV 

Nieuwegein BRZO chemieproductie gemeente provincie 

Bakker Remmerden BV Rhenen BRZO gashandel gemeente provincie 
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Gulf Oil Nederland BV  Nigtevecht 

(De Stichtse 

Vecht) 

BRZO opslag brandstoffen gemeente provincie 

Argos Storage BV Utrecht BRZO opslag brandstoffen gemeente provincie 

BASF Nederland BV De Meern 

(Utrecht) 

BRZO/RIE-4 chemieproductie gemeente provincie 

Norbert Dentressangle 

Logistics Netherlands BV 

Veenendaal BRZO opslag chemische 

stoffen 

gemeente provincie 

Dishman Netherlands BV Veenendaal RIE-4 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 RIE-4 vaccinproductie gemeente provincie 

Stichting ALT De Bilt RIE-4 vaccinproductie gemeente provincie 

Handelsmaatschappij 

Smit Vecht BV  

Amersfoort BRZO/RIE-4 chemieproductie provincie provincie 

NuScience Utrecht BRZO diervoedingssupplem

enten 

provincie provincie 
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Bijlage 6: Materieel Budget 

De provincie brengt materiele budgetten voor de uitvoering van haar structurele taken in die door de 
RUD worden ingebracht. Het bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

 Milieuklachtentelefoon                       €   10.000 

 Verificatieonderzoeken                       €   20.000 

  Inhuur budget                                       € 246.415 
  
Het is een structureel budget dat door de provincie ten minste voor de periode van 2014 tot eind 2016 
wordt ingezet, waarbij jaarlijks bij het opstellen van de DVO en het JUP wordt bepaald aan welke 
prioriteiten in het volgend jaar worden uitgevoerd.  
 
Ten aanzien van de milieuklachtentelefoon wordt een dienst afgenomen voor het gehele 
verzorgingsgebied van de provincie Utrecht. Dus ook voor de ODRU wordt deze dienstverlening 
aangeboden.  
 
Vanwege de wisselende prioriteiten, en om piekbelasting in de uitvoering van deze taken te kunnen 
opvangen, wordt voor de uitvoering door de RUD geen formatie aangetrokken. Jaarlijks wordt een 
verantwoording over de besteding van deze budgetten door de RUD aan de provincie Utrecht afgelegd.  
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Bijlage 8: Informatie en communicatieprotocol 

RUD Utrecht en de provincie Utrecht zijn overeengekomen in onderstaand informatie- en 

communicatieprotocol genoemde situaties  te handelen conform dit protocol. 
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§ op ambtelijk niveau tussen RUD Utrecht en de opdrachtgeversunit van de 

PROVINCIE UTRECHT/afdeling milieu gemeente; 

§ tussen team communicatie RUD Utrecht en bestuursvoorlichters, 

woordvoerders, communicatieadviseurs (provincie Utrecht of gemeente). 

7. De overleggroep neemt initiatief om z.s.m. doch maximaal binnen 24 uur een memo t.b.v. 

bevoegd gezag op te stellen met daarin de volgende informatie:  

§ Casusbeschrijving / feitenrelaas (conform checklist provincie Utrecht) 

§ Omgevingsrisico’s 

§ Advies richting bestuur 

§ Communicatieadvies  (inclusief persvoorlichting en woordvoering) 

 Met het opstellen van dit memo wordt de ruimte voor RUD Utrecht bepaald om de 

coördinerende taak goed uit te kunnen oefenen. 

8. Externe communicatie gaat altijd in afstemming met bestuursvoorlichters en 

communicatieadviseurs van het bevoegd gezag. 

9. Communicatie richting Provinciale Staten en/of gemeenteraden vindt in overleg met 

opdrachtgeversunit van de Provincie Utrecht plaats alsmede de communicatie naar de bevolking 

en collega bestuurders. 

10. Communicatieadviseurs van gemeenten/RUD Utrecht en het betreffende afdelingshoofd van 

PROVINCIE UTRECHT zijn verantwoordelijk voor interne communicatie binnen de eigen 

organisatie. Provincie Utrecht en gemeenten zijn verantwoordelijk voor communicatie naar 

Provinciale Staten en gemeenteraden. RUD Utrecht is verantwoordelijk voor communicatie naar 

gelieerde partijen. 

11. Gemeenten (indien geen bevoegd gezag) worden door het bevoegd gezag op hoofdlijnen 

geïnformeerd over de communicatieaanpak. 

12. In beginsel is het aan het bedrijf om te communiceren wat er gaande is. Het betrokken bedrijf 

krijgt van de overheid de gelegenheid om proactief te communiceren. RUD Utrecht dringt er bij 

het bedrijf op aan om deze verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Procedure tot vaststelling  

Dit protocol wordt in het DB en AB van RUD Utrecht vastgesteld. Daaraan voorafgaand is overleg 

gevoerd met de betrokken contactpersonen bij RUD Utrecht, gemeenten en provincie. 

 

 

Bij dit protocol hoort een handelingsstroomschema bij incidenten 

 


