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INLEIDING

1.

Inleiding

1.1

Doel VTH-Uitvoeringsprogramma

In het algemeen bestuur van de RUD Utrecht heeft de RUD Utrecht aangeboden om voor de deelnemers (delen van) het
VTH-Uitvoeringsprogramma 2017 op te stellen. De afspraak om het uitvoeringsprogramma voor de Provincie Utrecht op te
stellen maakt onderdeel uit van de DVO.
Het VTH-Uitvoeringsprogramma 2017 geeft het bestuur van de provincie Utrecht o.a. inzicht in wat zij in 2017 van de
RUD Utrecht mag verwachten.
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De RUD Utrecht is in 2014 gestart als Gemeenschappelijke Regeling van en voor elf gemeenten en de provincie Utrecht.
Het is een gemeenschappelijke regeling. De provincie en de deelnemende gemeenten zijn samen eigenaar van de RUD
Utrecht. Het is een uitvoeringsorganisatie. Dus de opdrachtgevers bepalen het beleid. De RUD Utrecht vertaalt dit beleid in
haar uitvoeringsprogramma naar concrete activiteiten.
Eén van de doelen van de RUD Utrecht is om de afspraken uit het DVO waar te maken. De RUD Utrecht denkt in een vroeg
stadium van de uitvoering pro-actief mee met opdrachtgevers en bedrijven om zoveel mogelijk problemen en klachten te
voorkómen in plaats van ze later te moeten verhelpen. Daarom blijft zij voortdurend in gesprek met opdrachtgevers,
burgers en bedrijven.

1.2

Waarom een VTH-Uitvoeringsprogramma?

Een VTH-Uitvoeringsprogramma is wettelijk verplicht volgens artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het Bor stelt
eisen aan de beleidscyclus van een professionele VTH-organisatie, de zogenaamde BIG-8 cyclus. Het uitvoeringsprogramma
vormt een onderdeel van deze BIG-8 cyclus.
Besluit omgevingsrecht - Artikel 7.3. Uitvoeringsprogramma
1. Het bestuursorgaan werkt het handhavingsbeleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma waarin wordt aangegeven
welke van de voorgenomen activiteiten het bestuursorgaan het komende jaar uitvoert. Daarbij houdt het bestuursorgaan
rekening met de krachtens artikel 7.2, eerste lid, gestelde doelen en de krachtens artikel 7.2, derde lid, onder a, gestelde
prioriteiten.
2. Het bestuursorgaan stemt het uitvoeringsprogramma af met de andere betrokken bestuursorganen en de organen die
belast zijn met de strafrechtelijke handhaving.
3. Burgemeester en wethouders maken het uitvoeringsprogramma bekend aan de
gemeenteraad. Gedeputeerde staten maken het uitvoeringsprogramma bekend aan
provinciale staten.
De BIG-8 cyclus is een hulpmiddel om de verschillende onderdelen van de beleidscyclus
sluitend te maken zoals te zien op de afbeelding rechts.
De provincie en iedere gemeente stellen zelf doelen en prioriteiten op basis van een
probleem-, annex risicoanalyse (het strategisch beleidskader). De risicoanalyse maakt
daarmee onderdeel uit van het beleid dat gemeenten opstellen. Het
uitvoeringsprogramma is het operationele kader waarin de gestelde doelen en
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Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg.
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prioriteiten verder zijn geconcretiseerd naar de activiteiten die in een programmajaar worden uitgevoerd. Het
uitvoeringsprogramma sluit aan op de gemaakte afspraken in de dienstverleningsovereenkomst (zie ook hoofdstuk 8).

1.3

Leeswijzer

Dit VTH-Uitvoeringsprogramma bestaat uit twee delen:
Deel I:
Deel II:

Algemeen deel voor alle deelnemers
Specifiek deel voor de provincie Utrecht

In het algemene deel vindt u:

Landelijke en toekomstige ontwikkelingen voor de RUD Utrecht;

Totaaloverzicht van VTH-taken van de RUD Utrecht in 2017, voorzien van aantallen/uren en budgetten;

Randvoorwaarden voor uitvoering en monitoring.
In het specifieke deel over de provincie Utrecht vindt u:

Korte typering van de provincie, beleid en doelstellingen;

Monitoringsindicatoren (o.a. streefnormen naleefgedrag);

Inbreng budget bij de RUD Utrecht voor 2017;

Overzicht uit te voeren taken, voorzien van bijbehorende aantallen/uren voor 2017 en vertaling van
DVO/kwartaalrapportages naar PDC-producten.

4

DEEL I – ALGEMEEN DEEL (RUD Utrecht)

2.

Totaaloverzicht VTH-taken RUD Utrecht

2.1

Vergunningverlening

Het programma vergunningverlening zorgt voor adequate vergunningverlening en de afhandeling van meldingen bij
bedrijven en locaties. Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen
moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Het gaat daarbij om:
Voor gemeenten en provincie:

Wabo-vergunningen bij milieu-inrichtingen

meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit

maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit / Wet milieubeheer (Wm)

beschikkingen Wet bodembescherming – meldingen Besluit bodemkwaliteit
Alleen voor de provincie:

Ontgrondingenwet

vergunningen en meldingen van het Vuurwerkbesluit

ontheffingen stortverbod buiten inrichtingen, op grond van artikel 10.63 Wm

ontheffingen stortverbod op grond van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

Waterwet

Wet luchtvaart

Provinciale milieuverordening (stiltegebieden en bescherming drinkwatervoorraden)
De RUD Utrecht volgt de beleidsregels van het bevoegd gezag (gemeente of provincie). Het bevoegd gezag verleent
mandaat aan de RUD Utrecht. Afhankelijk van dit mandaat stelt de RUD Utrecht adviezen op of beschikt ze namens de
gemeente en/of provincie. De procedures vergunningverlening en meldingen worden geïntegreerd behandeld in het kader
van de Wabo. Daarom is aansluiting met de gemeentelijke loketten van belang. De werkprocessen voldoen aan de
kwaliteitseisen van de partners.
Speciale aandachtspunten 2017:
Voor de provincie: wetswijziging per 1-1-2017 (integratie Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet).
Deze drie wetten worden opgenomen in de nieuwe Wet natuurbescherming. De integratie van deze wet ligt bij de
provincie, maar dit heeft ook gevolgen voor de RUD Utrecht, zoals bijv. uitvoering van nieuwe taken binnen dit terrein.

2.2

Toezicht en handhaving

Het programma Handhaving zorgt voor adequaat toezicht bij bedrijven, op locaties, in de afvalstofketen en in het vrije veld
(buitengebied), op onder meer:
Voor gemeenten en provincie:

Wabo-vergunningen bij milieu-inrichtingen

Activiteitenbesluit, de Wet milieubeheer

Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit
Alleen voor de provincie:

Provinciale milieuverordening

Ontgrondingenwet

Waterwet

Wet natuurbescherming

Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Vuurwerkbesluit

Wet luchtvaart

Wet lokaal spoor
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Ook hier volgt de RUD Utrecht de beleidsregels van het bevoegd gezag. Afhankelijk van het mandaat bereidt de RUD
Utrecht een sanctie voor of legt de RUD Utrecht zelf de sanctie op. De werkprocessen worden uitgevoerd conform de
kwaliteitseisen van de partners als onderdeel van de DVO’s met de deelnemende partijen.
Speciale aandachtspunten 2017

Vanaf 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. De provincies zijn dan verantwoordelijk voor het
beleidsveld natuur. Ter invulling van de wet heeft de provincie op 12 december 2016 de Natuurvisie, het Beleidskader
Wet natuurbescherming en de Verordening en Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (Vnl en Bnl)
vastgesteld. Deze documenten geven de doelen, ambitie en kaders op grond waarvan de nieuwe wettelijke taken en
bevoegdheden moeten worden uitgevoerd. Dit heeft ook gevolgen voor de VTH taken genoemd in hoofdstuk 10 van
dit jaarprogramma.

De RUD Utrecht heeft vanaf eind 2016 2 fte extra capaciteit op BOA’s landelijk gebied. Deze taak ziet vooral op de
openbare orde en veiligheid van de Utrechtse recreatiegebieden. Deze taak moet in 2017 verder worden
uitgekristalliseerd en wordt vanaf 2018 ook aan andere deelnemers aangeboden.

2.3

Energie

Eind 2016 hebben deRUD Utrecht en haar opdrachtgevers, waaronder de provincie, een ‘plan van aanpak energiebesparing
bedrijven’ vastgesteld. Het plan geeft aan hoe deRUD Utrecht Utrecht een rol kan nemen om te komen tot méér
energiebesparing bij bedrijven. Dit sluit aan bij de beleidsprioriteit Energie in het Beleidsplan VTH 2016-2019 (met name de
beoogde energietransitie). Ook is er bij deRUD Utrecht een kwartiermaker aangesteld die het plan van aanpak in de praktijk
gaat borgen. DeRUD Utrecht Utrecht zal daarom met haar deelnemers in gesprek gaan om deze mogelijkheden nader onder
de aandacht te brengen. Deze aanpak op maat moet ertoe leiden dat de deelnemers:
meer prioriteit gaan geven aan energietoezicht;
hiervoor, indien mogelijk, extra budget beschikbaar stellen;
de uitvoering ervan bij RUD Utrecht beleggen.

2.4

Advies

Naast vergunningverlening, toezicht en handhaving maken individuele gemeenten/provincie nadere afspraken met deRUD
Utrecht over aanvullende advisering en ondersteuning. Dit betreft onder andere advisering en ondersteuning op de
volgende onderwerpen:

externe veiligheid (vergunningverlening)

milieuzaken in bestemmingsplannen / RO (vergunningverlening)

specialistische milieuonderwerpen (zoals advisering bij bodemverontreinigingen)

Informatie Gestuurde Handhaving (toezicht & handhaving)

uitvoeringsbeleid

vierde tranche Activiteitenbesluit

nieuwe ontwikkelingen in het kader van de komende Omgevingswet. Daarin staat dat provincies één visie moeten
hebben voor de hele fysieke leefomgeving: de omgevingsvisie. De huidige wettelijk verplichte plannen (Ruimtelijke
Structuurvisie, Waterplan, Milieubeleidsplan, Verkeer- en vervoersplan en ruimtelijke aspecten Wet
natuurbescherming) vervallen en komen allemaal samen in die éne omgevingsvisie. Om de omgevingsvisie in de
praktijk goed te laten werken, zijn op onderdelen regels nodig. Deze regels worden vastgelegd in één
omgevingsverordening.

2.5

Budget en formatie RUD Utrecht 2017

Het budget voor de RUD Utrecht Utrecht is voor 2017 als volgt opgebouwd:
Omschrijving

Bedrag

Begroting 2017:
Totale bijdrage deelnemers
Materiële budgetten provincie Utrecht
Onttrekking aan de reserve verlofuren
Reservering IGH
TOTAAL (o.b.v. Begroting 2017)

€ 11.395.445
€
30.000
€
38.750
€
70.000
€ 11.534.195

Gemeenten en provincie maken afspraken over de gezamenlijke financiering van de RUD Utrecht (afspraken zijn
opgenomen in de Kadernota 2017 van de RUD Utrecht). Daarnaast kunnen partijen, met behulp van aanvullend materieel
budget, aanvullende opdrachten afnemen van de RUD Utrecht. Wanneer dat het geval is, wordt dit benoemd per
wetsonderdeel. In het totaaloverzicht in hoofdstuk 28 zijn de totale budgetten en verdeling zichtbaar gemaakt. De totale
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formatie van de RUD Utrecht beloopt 106,44 fte. De personeelsformatie is verdeeld over bedrijfsvoering,
vergunningverlening, en toezicht / handhaving.
De formatie voor 2017 is als volgt opgebouwd:
Omschrijving
Bedrijfsvoering
Vergunningverlening
Toezicht en Handhaving
TOTAAL

3.

Formatie
22,64 fte
42,87 fte
40,94 fte
106,44 fte

Ontwikkelingen RUD Utrecht

De RUD Utrecht is constant in ontwikkeling. In de programmabegroting 2017 vindt u hier meer uitgebreide informatie over.
De belangrijkste ontwikkelingen voor de RUD Utrecht zijn onder andere de doorontwikkeling van de organisatie en een
transitie naar outputfinanciering.
Belangrijkste programma’s zijn de overgang naar een productbegroting, succesindicatoren RUD Utrecht 2017,
veranderende wet- en regelgeving, de komende Omgevingswet, de recent van kracht geworden Wet natuurbescherming,
2
de Wet VTH en kwaliteitseisen, alsmede een landelijke Vergunningsverleningsstrategie.

4.

Samenwerking en afstemming met andere VTH-partners

De RUD Utrecht werkt in het veld samen met andere VTH-partners. De intensiteit van samenwerking en de mate waarin de
samenwerking structureel is ingericht, verschilt. De RUD Utrecht werkt in toenemende mate samen (bijv. met de ODRU),
waarbij de samenwerking niet op basis van een samenwerkingsovereenkomst plaatsvindt. Hieronder zijn (niet limitatief)
samenwerkingspartners opgesomd en een aantal samenwerkingsafspraken.
Partij
Waterschap
Provincie
Verschillende partners
OFGV
VRU
Driehoek: RUD Utrecht, OM en
Politie
ODRU
Inspectie leefomgeving en
transport

5.

Opmerkingen
Samenwerking in het kader van indirecte lozingen
Samenwerkingsprogramma VTH
Samenwerkingsovereenkomst getekend in het kader van optreden op elkaars
grondgebied
Samenwerking op het gebied van handhaving randmeren
Incidenteel afstemmingsoverleg
Overleg in het kader van strafrecht (wettelijk)
Verschillende inhoudelijke samenwerkingen
Samenwerking op transportcontroles

Organisatie

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) stelt een aantal kwaliteitseisen aan de uitvoering van de taken op het gebied van VTH. Er
zijn inhoudelijke en meer procesmatige eisen. In het uitvoeringsprogramma zijn de vereiste onderdelen verwerkt.
Onderstaand is op hoofdlijnen m.b.t. een aantal procesmatige eisen uit hoofdstuk 7 uit het Bor aangegeven of de RUD
Utrecht hieraan al dan niet voldoet of welke afspraken hierover zijn gemaakt.

5.1

24-uurs bereikbaarheid

Met de milieuklachtentelefoon wordt 24-uurs bereikbaarheid voor klachten en calamiteiten gerealiseerd. Er is een
consignatiedienst die verantwoordelijk is voor het afhandelen van klachten. Iedereen die een klacht heeft op het gebied van
milieu kan 24/7 de milieuklachtentelefoon bellen. Alle klachten worden opgepakt of er wordt voor gezorgd dat de
verantwoordelijke instantie de klacht in goede orde ontvangt. In het JUP 2016 waren voor dit doel onvoldoende uren
opgenomen. Omdat deze werkzaamheden ‘voorrang’ hebben, is toen ruimte gezocht (en gevonden) in andere VTH2

Mogelijk komt er op korte termijn een nieuwe landelijke strategie voor Vergunningverlening. Dit zal dan ook effect hebben op
de taakuitvoering in de provincie Utrecht.
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uitvoeringswerkzaamheden. Een toelichting hiervoor is opgenomen in hoofdstuk 20.3. Op dit moment is de RUD Utrecht
bezig de crisisorganisatie verder te optimaliseren zodat ze in geval van een crisis/calamiteit een goede invulling kan geven
aan deze rol. Dit is als een verplichting vastgelegd in een aantal DVO’s. Daarnaast wordt de mogelijkheid bekeken om een
‘groene meldingentelefoon’ te realiseren. Dit mede vanuit de wens van de provincie om specifiek Wnb-gerelateerde
meldingen te kunnen doen.

5.2

Scheiding vergunningverlening / toezicht en handhaving

De afzonderlijke afdelingen vergunningverlening en toezicht en handhaving waarborgen een scheiding tussen de taken in
het kader van vergunningverlening enerzijds en toezicht en handhaving anderzijds. Hiermee is gewaarborgd dat de
medewerkers en het management die verantwoordelijk zijn voor een vergunning, niet ook toezicht houden of handhaven
op diezelfde vergunning.

5.3

Periodieke roulatie

Om te voorkomen dat na verloop van tijd de toezichthouder te lang verantwoordelijk is voor handhaving van eenzelfde
inrichting, worden medewerkers periodiek gerouleerd over de inrichtingen. Het uitgangspunt is dat medewerkers iedere
drie jaar rouleren. In 2016 is hier op grond van de planning nog geen ruimte voor vrijgemaakt. Een nadere toelichting
hiervoor vind u in hoofdstuk 20.3.

5.4

Monitoring en digitale systemen

De RUD Utrecht werkt om te monitoren met digitale systemen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Squit XO, Decos (voor
opslag) en MPM voor de gemeente Amersfoort. De systemen worden steeds verder geoptimaliseerd om de
monitoringsgegevens te verbeteren.
Daarnaast streeft de RUD Utrecht er ook naar om digitale systemen binnen het proces te faciliteren en, waar al
beschikbaar, te optimaliseren om de datakwaliteit te verbeteren. Real time beschikbaarheid van data draagt bij aan het
inzichtelijk maken van naleefdoelstellingen en maakt een betere monitoring mogelijk.

5.5

Werkprocessen

De werkprocessen, de procedures en de bijbehorende informatievoorziening met betrekking tot handhaving en het
voorbereiden, geven en uitvoeren van bestuurlijke sancties zijn vastgesteld.

5.6

Brede inzetbaarheid personeel

Er komen nieuwe wetten op de RUD Utrecht af die naar verwachting één en ander vragen van haar personeel. De RUD
Utrecht schat in dat brede inzetbaarheid van personeel in toenemende mate belangrijk wordt voor een adequate en
efficiënte taakuitvoering. Een denkbare ontwikkeling is dat de inzetbaarheid, naast prioritering en inzet van personeel
tussen verschillende wetsterreinen, ook binnen wetsterreinen op een andere manier ingevuld kan gaan worden.

5.7

BOA’s

Mede doordat de landelijke Handhavingsstrategie (LHS) is vastgesteld, gaat strafrecht een duidelijkere plek krijgen in de
taakuitvoering van de RUD Utrecht. Hierdoor is het van belang om na te denken over de positionering van de BOA’s in de
organisatie. Hoeveel BOA’s zijn er nodig, voldoen zij aan de kwaliteitscriteria, welke taken gaan zij uitvoeren en voor
hoeveel tijd? De RUD Utrecht wil hier in de komende periode een standpunt over innemen.

5.8

Outputfinanciering

Het jaar 2017 is een transitiejaar richting outputfinanciering. Daartoe is een producten- en dienstencatalogus opgesteld en
zijn de registratiesystemen erop aangepast. De definitie van ‘één controle’ is daarbij veranderd. Voorheen werd ieder
bezoek als een controle geteld (dus eerste controle en hercontrole tellen afzonderlijk). Met de nieuwe definitie worden de
eerste controle en de hercontrole als 1 product/controle geteld. Het gevolg is dat het aantal producten bij gelijkblijvende
ureninzet vermindert.

5.9

Kwaliteitscriteria

Gemeenten en provincie hebben elk in een eigen VTH-verordening afspraken gemaakt met de RUD Utrecht over de
kwaliteit van dienstverlening. Eind 2015 heeft een inventarisatie plaatsgevonden en is er een plan van aanpak gemaakt om
in 2017 te kunnen voldoen aan de landelijke wettelijke kwaliteitscriteria. Wat betreft de massa-, ervarings- en
kenniscriteria: hieraan voldoet de RUD Utrecht in 2017. Om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de criteria
worden er aanvullende maatregelen getroffen. De opleidingen, die nodig zijn om te voldoen aan de kwaliteitscriteria, zijn
opgenomen in het opleidingsplan. Voor wat betreft de landelijk al veel langer geldende procescriteria voldoet de RUD
Utrecht op dit moment op hoofdlijnen. Hier zal ook in 2017 nog aan gewerkt worden om de Big-8 definitief goed ingericht
te krijgen.
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DEEL II – SPECIFIEK DEEL

6.

Doelen en prioriteiten van de provincie Utrecht

De provincie Utrecht nader getypeerd
De provincie Utrecht bestaat uit een aantal grotere steden, zoals
Utrecht en Amersfoort, en een aantal kleinere steden/dorpen met
daaromheen veel groen en landbouwgebied. De provincie Utrecht is
economisch gezien de vitaalste provincie van Nederland met belangrijke
kernen van bedrijvigheid rond/in Utrecht, Amersfoort, Veenendaal en
Nieuwegein.

6.1

De provincie heeft alle basistaken en een divers aantal plustaken
ondergebracht bij de RUD Utrecht. Vergunningverlening van de ‘groene’
wetten is bij de provincie gebleven. De handhaving van BRZO-bedrijven
is belegd bij de interprovinciale Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied.
De provincie is voor meer dan de helft eigenaar van de RUD Utrecht. Op dit moment worden er extra opdrachten
uitgevoerd in het kader van spoedlocaties bodem, energiebesparing bedrijven en een aantal kleinere opdrachten. Ook heeft
de RUD Utrecht twee extra BOA’s in dienst gekregen voor het buitengebied ten behoeve van handhaving openbare orde en
veiligheid in toegankelijke natuurterreinen. Dit is geen wettelijke taak, maar betreft een extra taak uit het provinciale
Coalitie-akkoord.

6.2

Doelen en prioriteiten provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft een aantal beleidsdocumenten, verordeningen en beleidsregels vastgesteld die relevant zijn
voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma VTH 2017 provincie Utrecht.
•
Beleidsplan VTH 2015-2019;
•
provinciale Strategie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2016-2019;
•
Natuurvisie provincie Utrecht 2017, Beleidskader Wet natuurbescherming provincie Utrecht 2017, de Verordening
natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (Vnl) en de Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017
(Bnl).
Uitgangspunten voor de invulling van de provinciale taken zijn:

De focus van de provincie ligt op het uitvoeren en verder versterken van kerntaken met een omslag van
beleidsvorming naar uitvoering;

Het handhaven van een gezonde leefomgeving is een provinciale verantwoordelijkheid;

Het bereiken van doelen staat voorop; de provincie zet alleen regels in ter ondersteuning daarvan;

De provincie gaat uit van vertrouwen in de samenleving, in de kracht van mensen, met meer nadruk op eigen
verantwoordelijkheid.
In de provinciale strategie vergunningverlening, toezicht en handhaving Omgevingsrecht 2016-2019 is vermeld dat (in het
VTH-Uitvoeringsprogramma) minimaal de volgende doelstellingen moeten worden geformuleerd:

Prestatiedoelstellingen: geleverde prestaties van de RUD Utrecht, uitgedrukt in bijv. het aantal uit te voeren controles,
voorlichtingsinspanningen, uren- en middelenbesteding, enz.;

Naleefdoelstellingen: de mate waarin wettelijke voorschriften worden nageleefd (op een bepaald moment, door een
bepaalde doelgroep);

Leefomgevingsdoelstellingen (of breder: effectdoelstellingen): de gewenste kwaliteit van de fysieke woon- en
leefomgeving (o.a. af te leiden uit het aantal gegronde klachten of bijv. het aantal handhavingsverzoeken);

Inputdoelstellingen: de inzet van deRUD Utrecht Utrecht / de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied uitgedrukt in
het aantal uren (bijvoorbeeld voor surveillances, c.q. het opsporen van illegale activiteiten).
Doelen toezicht provincie:

Toezicht verschaft inzicht in het naleefgedrag, motieven daarvoor en effecten bij specifieke bedrijven, locaties of
activiteiten;

Toezichtsresultaten zijn bepalend voor de vraag of, en zo ja, hoe moet worden opgetreden door de provincie en/of
andere instanties;
9



Toezicht biedt (op aggregatieniveau) zicht op de effectiviteit van het optreden en legt trends en ontwikkelingen bloot
die mogelijk vragen om een bijstelling van het beleid.

7.

Monitoringsindicatoren

Om te bepalen of de provincie op de goede weg is, zijn voor het eerst in 2013 zogeheten kritische prestatie-indicatoren
(KPI’s) vastgesteld voor verschillende beleidsterreinen. Een indicator is bijvoorbeeld het percentage vergunningen dat
binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn is afgegeven. In 2015 is gebleken dat sommige indicatoren in de praktijk van
alledag (ook vanwege nog niet toereikende techniek) moeilijk te monitoren waren. De lijst met KPI’s is daarom aangepast.
Met het oog op de praktische toepasbaarheid spreken we vanaf 2017 over ‘monitoringsindicatoren’.
Spontaan naleefgedrag en toezichtseffect
Bij monitoringsindicatoren onderscheiden wij bij toezicht en handhaving ‘spontaan naleefgedrag’ en het ‘toezichtseffect’:

Spontaan naleefgedrag ziet op de situatie waarbij een locatie (bijvoorbeeld de Vecht in relatie tot hetgeen er aan
vaartuigen en andere objecten in is aangemeerd), danwel een vergunning- of ontheffinghouder bij een eerste controle
3
vrij is van overtredingen, resp. aan alle voorschriften voldoet.

Toezichtseffect ziet (zie ook noot 3) op de situatie ná een eerste controle. Het toezichtseffect is goed wanneer ná de
eerste controle de overtreding is ongedaan gemaakt zónder bestuursdwang.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de monitoringsindicatoren, de streefnormen en de gerealiseerde percentages in 2016
Monitoringsindicatoren

Streefnorm
2017

Gerealiseerde percentages 2016

VERGUNNINGVERLENING

1

2

Percentage binnen de termijn verleende
milieuvergunningen bij:

Wet milieubeheer

Vuurwerkbesluit

Wet luchtvaart
Percentage binnen de termijn verleende vergunningen
bodem- en waterregelgeving:

Wet bodembescherming

Ontgrondingenwet

Waterwet

90%

90%





Wet milieubeheer: 96 %
Vuurwerkbesluit: 100 %
Wet luchtvaart: 100 %





bodemdeelzaken: 85%
ontgrondingen: 75%
Waterwet: 80%

HANDHAVING
4

Resultaten spontaan naleefgedrag in 2016
3

Boswet: bij 55% van de bezochte locaties werden geen overtredingen geconstateerd

6

Flora- en faunawet/ Natuurbeschermingswet 1998: bij 82% van de bezochte locaties werden geen
overtredingen geconstateerd
Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (Vnl); borden, banieren, etc.: bij 60%
van de bezochte locaties werden geen overtredingen geconstateerd
Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (Vnl); storten, ophogingen etc.: bij 40%
van de bezochte locaties werden geen overtredingen geconstateerd

7

Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (Vnl); wateren, recreatievaartuigen,
etc.: bij 45% van de bezochte locaties werden geen overtredingen geconstateerd

4
5

Streefnorm
2017
80%
80%
80%
80%

80%

3

Monitoring van spontaan naleefgedrag is vooral in het buitengebied minder gemakkelijk dan monitoring van het toezichtseffect. Wanneer al de
gecontroleerde vergunningen/ontheffingen goed worden nageleefd, is er sprake van een spontaan naleefgedrag van 100%. Bij surveillances in het veld ligt het
lastiger en moet er, indien überhaupt mogelijk, gebruik worden gemaakt van aannames. Daar waar in redelijkheid geen vast aantal locaties per dag bezocht
kan worden, wordt het totaal aantal per jaar bezochte potentiële overtredingslocaties gedeeld door het aantal aangetroffen overtredingen. Ook dat levert een
goed beeld op van het actuele spontane naleefgedrag op het betreffende (deel)werkterrein.
4
De streefpercentages zijn hoog ingezet. Voor 2016 waren ze nog indicatief. Met de nieuwe/aangepaste criteria is in 2016 ervaring opgedaan. De
genoemde percentages zijn geëxtrapoleerde resultaten tot en met de derde kwartaalrapportage over 2016.

10

8

Wet milieubeheer: aantal ingediende en beoordeelde EED-rapportages (aantal en % van EEDplichtige bedrijven)

p.m.

9

Ontgrondingenwet: bij 99% van de bezochte locaties werden geen overtredingen geconstateerd

80%

10 Waterwet: bij 60% van de bezochte locaties werden geen overtredingen geconstateerd

90%
30%

11 WHVBZ: bij 15% van de bezochte locaties werden geen overtredingen geconstateerd

Toezichtseffect
Wet milieubeheer:
percentage van het aantal gecontroleerde Wet milieubeheer bedrijven dat de bij
12
de eerste controle aangetroffen (majeure) overtredingen binnen de daarvoor
bestemde termijn ongedaan heeft gemaakt
Ontgrondingenwet:
percentage van het aantal gecontroleerde ontgrondingsvergunningen, waar de bij
13 de eerste controle aangetroffen (majeure) overtredingen binnen de daarvoor
gegeven termijn ongedaan zijn gemaakt
Waterwet:
percentage van het aantal gecontroleerde WKO- en andere
14 Waterwetvergunningen, waar de bij de eerste controle aangetroffen (majeure)
overtredingen binnen de daarvoor gegeven termijn ongedaan zijn gemaakt
WHVBZ:
15 percentage van het aantal gecontroleerde badinrichtingen (getoetst op WHVBZvoorschriften) waar de bij de eerste controle aangetroffen (majeure)
overtredingen binnen de daarvoor gegeven termijn ongedaan zijn gemaakt
Controle-intensiteit
Wet milieubeheer:
16 percentage van het geplande aantal Wm-bedrijven dat in 2017 1x is bezocht en
gecontroleerd
Ontgrondingenwet:
17 percentage van het aantal ontgrondingsvergunningen dat fysiek is gecontroleerd
WHVBZ:
percentage van het totaal aantal badinrichtingen en peuterbaden dat jaarlijks
18
wordt gecontroleerd

19

WHVBZ:
percentage geplande aantal zwemplaatsen in oppervlaktewater dat minimaal één
keer per jaar wordt gecontroleerd

Milieuklachtentelefoon

aantal in 2016

aantal locaties, bedrijven en/of
20 objecten dat per jaar aanleiding
geeft tot 15 of meer milieuklachten

3 stuks A. van de Groep en Zonen te Bunschoten, Asfalt Centrale Utrecht,
Afvalstoffenbedrijf Theo Pouw
Beheer B.V.

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

Streefnorm
2017

Gerealiseerd
in 2016

90%

94%

80%

100%

90%

Ca. 87%

90%

90%

Streefnorm
2017

Gerealiseerd
in 2016

95%

90%

90%

-

90%

85% van de
zwembaden,
100% van de
peuterbaden

100%

100%

Streefnorm 2017
< 3 locaties, bedrijven en/of
objecten

Percentage
90%
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8.

Financiële en personele middelen

8.1

Financiële / personele middelen voor taakuitvoering van vergunningverleningstaken door de provincie

Overzicht uren en budgetten
Totaal uren team VVN
16.760 (incl. MT)

8.2

Totaal materieel budget
€ 686.500 (inclusief subsidie FBE)

Financiële en personele middelen voor de taakuitvoering door de RUD Utrecht

DeRUD Utrecht Utrecht heeft voor 2017 een totale begroting van € 11.534.195,- De deelnemers binnen de RUD Utrecht
leveren allemaal hun eigen bijdrage aan de totale begroting. De bijdrage van de provincie Utrecht aan de totale begroting
wordt in de onderstaande tabel weergeven.
Omschrijving

Bedrag

Bijdrage provincie o.b.v. Begroting 2017 RUD Utrecht

€ 6.612.277

Eerste begrotingswijziging 2017
Uiteindelijke bijdrage provincie (na saldering vanwege o.a. aanpassing
uurtatief en inclusief € 30.000 materieel budget)
Extra materieel budget provincie
Extra aanvullende opdrachten provincie
TOTAAL (na eerste begrotingswijziging)

€ 6.412.437
€
35.500
€ 554.935
€ 7.002.872

In de Dienstverleningsovereenkomst is de RUD Utrecht met de provincie Utrecht overeengekomen welke taken uitgevoerd
worden en hoeveel geld de provincie daarvoor inbrengt. Aanvullend heeft de provincie nog extra afspraken gemaakt met
de RUD Utrecht over bijvoorbeeld de financiering van de milieuklachtentelefoon, milieuvluchten, de kwartiermaker energie,
de Wet lokaal spoor, etc. Indien dit van toepassing is, is dit bij de betreffende wet aangegeven. De personele middelen voor
de inzet van de RUD Utrecht zijn eveneens per wet benoemd. Hierbij is ook een vertaling gemaakt van de processen zoals
afgesproken in de DVO en weergegeven in de kwartaalrapportages, naar de producten die de RUD Utrecht in haar PDC
heeft beschreven.
Onderstaande tabel maakt het totaal aantal uren, het materiële budget en het budget voor aanvullende opdrachten
inzichtelijk. Een specificatie hiervan per wet staat in de volgende hoofdstukken.
Overzicht uren en budgetten
Totaal uren

Totaal materieel budget

70.232

€ 65.500

8.3

Totaal aanvullende
opdrachten
€ 554.935

Financiële middelen voor de taakuitvoering door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (opdrachtnemer) heeft een totale begroting van € 9.838.553,-. De deelnemers
in de Gemeenschappelijke Regeling van de ODNZKG zijn 8 gemeenten en de provincie Noord-Holland. De provincies
Flevoland en Utrecht zijn alleen opdrachtgever. De bijdrage van de provincie Utrecht aan de totale begroting is
weergegeven in onderstaande tabel.

Overzicht uren en budget
Totaal uren

Totaal materieel budget

Bijdrage provincie o.b.v. Begroting 2017 Omgevingsdienst NZKG
7.514
€ 729.520,00

Totaal aanvullende
opdrachten
€ 0,00

Monitoringsindicatoren
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De Randstedelijke Rekenkamer concludeerde in 2016 dat de provincie Utrecht haar opdrachtgeverschap voor de BRZO-RUD
UTRECHT goed invulde (Rapport ‘Sturen op afstand’ juni 2016). Belangrijk (landelijk) verbeterpunt is het formuleren van
transparante indicatoren voor de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken bij risicobedrijven. De 3 provincies werken
samen met de ODNZKG aan nieuwe indicatoren. Het streven is om die in 2018 toe te passen in het werkgebied van de
ODNZKG.

9.

Overzicht VTH-taken 2017

De provincie Utrecht voert zelf de volgende vergunningverlenende taken uit het VTH-Uitvoeringsprogramma uit:




Wet natuurbescherming (voorheen Boswet, Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998)
Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (hoofdstuk 2 t/m 5)
Natuurschoonwet

De RUD Utrecht Utrecht voert voor de provincie Utrecht VTH-taken uit binnen de volgende beleidsterreinen (wetten):
















Wet natuurbescherming (voorheen Boswet, Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998) – alleen
handhavingstaken
Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (hoofdstuk 2 t/m 5)
BOA’s landelijk gebied
Ontgrondingenwet
Wet bodembescherming
Waterwet
Provinciale milieuverordening (grondwaterbeschermingsgebieden)
Provinciale milieuverordening (stiltegebieden)
Wet milieubeheer/Wabo
Energie-efficiency richtlijn
Wet milieubeheer/Vuurwerkbesluit
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Wet luchtvaart
Wet lokaal spoor
Vergunningverlening en handhaving algemeen

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert voort de provincie Utrecht de volgende taken uit:
1.

De Wabo en het BRZO 2015. Met het toezicht op de naleving van het BRZO wordt in interdisciplinair verband voor
zover van toepassing voorts uitvoering gegeven aan:

Arbeidsomstandighedenwet (bevoegd gezag Min. SZW)

Wet op de Veiligheidsregio's (VRU);

Waterwet (waterschappen)

10. Wet natuurbescherming en Verordening natuur en landschap
10.1

Verantwoordelijkheid Provincie Utrecht

De Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) vervangt vanaf 1 januari 2017 de Flora- en faunawet, Boswet en
Natuurbeschermingswet 1998 en is het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de
provincies, onder andere vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur (2011) en het Natuurpact (2013). De provincies zijn
vanaf 2017 verantwoordelijk voor het beleidsveld natuur en krijgen te maken met extra taken, bevoegdheden en
verplichtingen, waarbij het nieuwe stelsel de Europese regelgeving als uitgangspunt neemt. De Wnb onderscheidt het
beschermen van gebieden (hoofdstuk 2), dier- en plantensoorten (hoofdstuk 3) en houtopstanden (hoofdstuk 4). De
provincie heeft de Landschapsverordening en de Verordening schadebestrijding dieren volledig en beleidsneutraal
overgenomen in de uit de Wnb voortvloeiende Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (hierna Vnl).
Ter uitvoering van de Wnb heeft de provincie op 12 december 2016 haar strategisch natuurbeleid herzien met de
provinciale Natuurvisie. De provincie heeft als grote ambitie om de natuur, het landschap en de cultuurhistorische waarde,
het behoud en herstellen van de biodiversiteit (het stoppen van de achteruitgang van de verschillende plant- en
diersoorten) en het behoud van waardevolle landschappen en houtopstanden vanwege hun bijdrage aan de biodiversiteit
13

en hun cultuurhistorische betekenis, binnen dit kader prioriteit te geven. De nieuwe bevoegdheden, taken en
verplichtingen uit de Wnb dienen allemaal te worden uitgevoerd en uitgeoefend met oog op de hiervoor genoemde
ambitie.
Vanuit de visie is gelijktijdig het Beleidskader Wet natuurbescherming vastgesteld. Ze is het juridisch-beleidsmatige
handboek voor de uitvoering van de VTH-taken binnen dit jaarprogramma. Aan dit document zijn de Vnl, de Beleidsregels
natuur en landschap (Bnl) en de beleidsregels schadebestrijding per diersoort gekoppeld. In het beleidskader zijn de
toegespitste ambities neergelegd voor de vergunningverlening in hoofdstuk 3, paragraaf 3.2.1.2. ‘Onze aanpak
natuurinclusief werken’ en zijn beleidsafspraken vastgelegd inzake toezicht en handhaving (hoofdstuk 7) en communicatie
(hoofdstuk 8). In januari 2018 willen Provinciale Staten, volgens de afspraken in het Beleidskader Wnb, worden
geïnformeerd of de ambitie (met de bij de inwerkingtreding van de Wnb in de Kadernota 2016 extra beschikbaar gestelde
middelen en capaciteit voor de VTH-taken), kon worden waargemaakt. Om dit inzichtelijk te kunnen maken zal de
provincie meetpunten en referenties in het eerste kwartaal 2017 moeten vastleggen. De opbouw van de Wnb is
consequent doorgevoerd in het Beleidskader en de Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (hierna Vnl).
Deze opbouw is ook in het JUP overgenomen :

Gebiedsbescherming (2.2.2)

Soortenbescherming (2.2.3)

Houtopstanden (2.2.4)

Landschap (2.2.5)
In de Vnl zijn nadere eisen, regels en vrijstellingen opgesteld ten aanzien van de bescherming van gebieden, soorten en
houtopstanden zoals genoemd in de Wnb. De vaste gedragsregels vooral ten behoeve van de vergunningverlening zijn
opgenomen in de Beleidsregels natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (Bnl). De Vnl en Bnl zijn als supplementen A en
B gekoppeld aan het Beleidskader Wnb. van de provincie Utrecht. De voormalige Landschapsverordening provincie
Utrecht 2016 is beleidsneutraal en integraal opgenomen in de Vnl en Bnl. Hoofdstuk 5 van de Vnl en Bnl ziet erop toe de
natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden in het landschap te beschermen.
In onderstaande tabellen is uitgegaan van het geraamde takenpakket vanaf 2017. Voor de uitvoering van de nieuwe taken
na inwerkingtreding van de wet zijn keuzes gemaakt voor wat betreft de financiële en formatieve inzet. Halverwege 2017,
en aan het einde van 2017 zullen er evaluatiemomenten zijn om te bezien of deze inzet aangepast dient te worden.

10.2

Gebiedsbescherming - wat we willen bereiken

De gebiedsbescherming is voornamelijk gericht op activiteiten die invloed uitoefenen op te beschermen waarden in Natura
2000-gebieden. Het gaat om activiteiten in de gebieden zelf, maar ook om activiteiten buiten deze gebieden, die middels de
zogeheten externe werking wel effect hebben op natuurwaarden in deze gebieden. In Utrecht zijn 8 (soms overlappende)
Natura 2000- gebieden aangemeld en aangewezen die beschermd zijn op grond van deze wet. Zie de tabel.
Natura 2000 gebied

Beheerplan vaststellers

Voortouwnemer

PASgebied

Stand van zaken beheerplan

Rijntakken (38)

Gelderland,
I&M,
EZ,
Defensie,
Financiën,
Overijssel, Utrecht
Utrecht, Gelderland

Gelderland

ja

Vaststelling
ontwerp
beheerplan
verwacht eerste helft 2017

Utrecht

ja

IJsselmeer, onderdeel
Eemmeer & Gooimeer
Zuidoever (77)
Kolland & Overlangbroek
(81)
Uiterwaarden Lek (82)

Noord-Holland,
Utrecht,
Friesland, Gelderland, EZ,
I&M
Utrecht

I&M,
Rijkswaterstaat

nee

Vaststelling
ontwerp
beheerplan
verwacht eerste helft 2017
Ontwerp beheerplan ligt ter visie

Utrecht

ja

Zuid-Holland, Utrecht, I&M

Zuid-Holland

ja

Botshol (83)

Utrecht

Utrecht

ja

Oostelijke
Vechtplassen (95)
Nieuwkoopse Plassen
& De Haeck (103)

Noord-Holland,
I&M,
Utrecht
Zuid-Holland, Utrecht

Noord-Holland

ja

Zuid-Holland

ja

Binnenveld (65)

Vaststelling ontwerp beheerplan verwacht
eerste helft 2017
Definitief
beheerplan
vastgesteld
november 2016
Definitief
beheerplan
vastgesteld
november 2016
Vaststelling
ontwerp
beheerplan
verwacht 2018
Definitief
beheerplan
vastgesteld
augustus 2015

Het betreft enkel Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden). De zogenaamde Beschermde
Natuurmonumenten (voorheen: art. 16 Natuurbeschermingswet 1998) zijn met de inwerkingtreding van de Wnb vervallen.
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Voor projecten en handelingen die invloed hebben op deze gebieden, kan een vergunning in het kader van de Wnb worden
afgegeven. Voor aanvragen voor vergunningen voor Natura 2000-gebieden waarbij sprake is van stikstofemissie kan sinds 1
juli 2015 een beroep worden gedaan op de PAS. PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof. De PAS is ontstaan om de
vergunningverlening rond Natura 2000-gebieden weer mogelijk te maken. Doel is economische ontwikkelingen de ruimte te
geven en tegelijk de bijzondere natuur van Natura 2000-gebieden te behouden.
Ontwikkelingsruimte in het kader van de PAS is een schaars goed. Wij willen de beschikbare ruimte inzetten om een
normale bedrijfsontwikkeling van ondernemers mogelijk te maken. Wij willen echter voorkomen dat een nieuwe activiteit
op een slecht gekozen locatie of uitbreiding een onevenredig groot deel van de beschikbare ontwikkelingsruimte gebruikt,
waardoor er voor bestaande ondernemingen in de regio onvoldoende ruimte overblijft. Wij willen ook voorkomen dat
ontwikkelingsruimte wordt toebedeeld die vervolgens niet wordt gebruikt, terwijl voor andere ontwikkelingen dan
onvoldoende ruimte beschikbaar is. Daarom hebben we in de Bnl een aantal uitgangspunten geformuleerd om te bewaken
dat de schaarse ontwikkelingsruimte goed gebruikt wordt.

Wat we daarvoor willen doen
Vergunningverlening gebiedsbescherming
Voordat het tot aanvragen van vergunningen komt, treden wij vaak in overleg met de potentiële aanvragers waardoor er
soms door aanpassingen van de plannen geen vergunningplicht meer is. Als significant negatieve effecten op de kwaliteit
van habitats niet uitgesloten zijn of deze handeling een merkbaar verstorend effect heeft op de soorten waarvoor het
gebied is aangewezen, dan beoordelen wij of de handeling of het project past binnen de aanvraag gebiedsbescherming of
de Verklaring van geen bedenking (VVGB), als onderdeel van de gemeentelijke omgevingsvergunning.
Ook krijgen we een aantal dossiers (20 à 30) over van andere provincies. Dit, omdat vanaf januari 2017 díe provincie
bevoegd gezag is, daar waar de activiteit plaats vindt, en niet meer daar waar de grootste effecten plaatshebben. Naar de
huidige inschatting hoeft de provincie Utrecht geen dossiers over te dragen.
Vergunningverlening gebiedsbescherming
Vergunningen gebiedsbescherming
Beleidsmatig advies gebiedsbescherming
Bezwaar en beroep
TOTAAL

10.3

aantal
2017
90
12

uren 2017 uren inhuur
2017
2700
600
360
3660

Opmerkingen

Soortbescherming - wat we willen bereiken

Het hoofdstuk soortbescherming heeft als doel de bescherming van in het wild levende dieren en voorkomende planten.
Ter bescherming van de biodiversiteit omvat hoofdstuk 3 van de Wnb een stelsel van verbodsbepalingen waarin is bepaald
welke activiteiten in beginsel niet zijn toegestaan – het zogenoemde passieve soortenbeleid. Te denken valt aan het doden,
vangen of verstoren van dieren of het verwijderen van planten. Deze verbodsbepalingen gelden voor de soorten die door
de Wnb beschermd worden – zoals soorten die in de bijlagen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen staan of bepaalde soorten
die op de Rode Lijsten voorkomen. We zetten dit juridisch instrumentarium uit de Wnb in om de natuurkwaliteit binnen en
buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te behouden en waar mogelijk te verbeteren. In het Beleidskader Wnb staat
het beschermingsregiem, de desbetreffende soorten en onze aanpak nader toegelicht.
Wij zijn tevens verantwoordelijk voor de besluitvorming op het gebied van beheer en schadebestrijding, waaronder de
besluitvorming in het kader van de artikelen 3.17, 3.18 en 3.25 van de wet. Met het Beleidskader Wnb is de Beleidsnota
Flora- en faunawet provincie Utrecht 2014 ingetrokken en opgegaan in paragraaf 3.3. Faunabeheer van dit kader. Om
invulling te geven aan dit beleid verlenen wij ontheffingen en vrijstellingen, en geven wij een aanwijzing voor ingrepen in
populaties ten behoeve van beheer en schadebestrijding. Daarnaast zijn wij bevoegd gezag voor het sluiten van de jacht bij
bijzondere weersomstandigheden en de ontheffingverlening voor het uitzetten van dieren en eieren en herintroductie van
dieren (zie verder paragraaf 3.2.4. Beleidskader Wnb) en opvang voor dieren (zie verder paragraaf 3.2.6. Beleidskader
Wnb).
Wat we daarvoor willen doen
Ontheffingverlening
Onze rol is ten eerste het afwegen van belangen, getoetst aan ons beleidskader. Wij gaan zorgvuldig om met het verlenen
van vrijstellingen en ontheffingen van de gebods- en verbodsbepalingen uit de wet. Als we een bepaalde activiteit toestaan
die de natuurkwaliteit schade berokkent – bijvoorbeeld doordat een beschermde soort of een beschermd leefgebied
aangetast wordt – vragen we om mitigerende of compenserende maatregelen, waarbij we streven naar een zo goed
mogelijk resultaat en controle of de maatregelen worden gerealiseerd. Als het gaat om de aantasting van een
aandachtsoort onderzoeken we of we eventuele compensatie in onze natuurparels kunnen realiseren. Ten tweede zien we
15

voor onszelf ten aanzien van het passieve soortenbeleid ook een ondersteunende rol weggelegd: we willen partijen die een
bepaalde ontwikkeling willen ontplooien in hun streven bijstaan door op voorhand met hen in overleg te treden en te kijken
welke mogelijkheden er zijn. Met deze natuurinclusieve manier van werken beogen we de vergunningverlening soepel te
laten verlopen en tegelijkertijd tijdig de natuurkwaliteit te bewaken.
Beheer en schadebestrijding
Zoals hierboven aangegeven is de Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Utrecht 2014 en de Verordening
schadebestrijding dieren provincie Utrecht 2014 beleidsneutraal maar geactualiseerd opgegaan in paragraaf 3.3.
Faunabeheer van het Beleidskader Wnb en de Vnl (artikel 3.4.1. en bijlage 1). In supplement C van dit kader zijn de
Beleidsregels schadebestrijding per diersoort opgenomen ten behoeve van de ontheffingenverlening.. Daarnaast is er door
de Faunabeheereenheid (FBE) Utrecht een Faunabeheerplan (FBP) (2014-2019) opgesteld dat door ons college is
goedgekeurd. Op basis hiervan zijn in 2016 veel nieuwe (meerjarige) ontheffingen verleend. Het is de bedoeling dat er in de
zomer van 2017 een geactualiseerd Faunabeheerplan wordt vastgesteld, noodzakelijk door de wetswijziging. De FBE
Utrecht heeft hiertoe reeds noodzakelijke stappen gezet om tot vaststelling in de zomer van 2017 te komen. Vervolgens
wordt dit plan ter goedkeuring aan ons college voorgelegd.
Vergunningverlening beheer- en schadebestrijding
Vergunningen beheer- en schadebestrijding

aantal
2017
40

Beleidsmatig advies beheer- en schadebestrijding
Bezwaar en beroep
TOTAAL

uren 2017

uren inhuur
2017

Opmerkingen

1800
600

8

240
2640

Soortenbescherming
In paragraaf 3.3.4 van het Beleidskader is ons populatiebeheer ter voorkoming van schade met betrekking tot ganzen
verwoord binnen de afspraken van een ‘Utrechts ganzenakkoord’. Dit vormt het vertrekpunt voor een regionale uitwerking.
Op advies van het Projectteam Ganzenbeheer Utrecht (PGU) zal in 2017 wederom sterk inzet worden op reductie van
zomerganzen om de winterrust voor de overwinteraars te kunnen garanderen. Op 10 maart 2015 hebben wij de
rustgebieden aangewezen. Voor 2017 zullen naar verwachting circa 15 aanvragen voor een ontheffing/aanwijzing worden
ingediend buiten het Faunabeheerplan (FBP) om. Deze aanvragen zullen voornamelijk van particulieren en/of gemeenten
komen (konijnen in industriegebieden/ sportvelden en jachtvelden kleiner dan 40 ha). Daarnaast worden ongeveer 5
aanvragen op basis van het FBP verwacht. Dit aantal ligt lager dan de ontheffingen in voorgaande jaren omdat veel
ontheffingen zijn afgegeven voor de volledige looptijd van het FBP, dus tot en met 2019. Bovendien zal mogelijk een aantal
ontheffingen afgegeven moeten worden waar het beheer van exoten betreft.
Door de Wnb is een aantal bevoegdheden gedecentraliseerd naar de provincies, waaronder de ontheffingverlening voor
beschermde soorten in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen en de bestrijding van exoten (dit is verder uitgewerkt in
het Beleidskader Wnb). Het gaat om nieuwe wettelijke taken. Dit heeft vérstrekkende gevolgen voor de werkzaamheden in
het kader van de vergunningverlening en handhaving, onder andere voor de personele bezetting en de financiën. Aangezien
niet exact in te schatten is hoeveel capaciteit/middelen benodigd zijn, is uitgegaan van een raming op basis van de door de
RVO jaarlijks af te handelen aanvragen. Daaraan is toegevoegd een inschatting van de benodigde capaciteit om uitvoering
te kunnen geven aan de ambities van ons college zoals hierboven omschreven. Mocht in de loop van 2017 blijken dat deze
capaciteit onvoldoende is, dan is het mogelijk om nog beperkt extra capaciteit (ca. 2 fte) in te zetten waar nodig.
Ontheffingverlening soortbescherming
Ontheffing soortbescherming

aantal
2017
200

Beleidsmatig advies soortbescherming
Bezwaar en beroep
TOTAAL

10.4

uren 2017

uren inhuur
2017

Opmerkingen

4800
600

20

600
6000

Houtopstanden - wat we willen bereiken

De bescherming van het bosareaal in Nederland gaat verder onder de Wnb met de provincies als regisseur. In Hoofdstuk 4
van de wet is de bescherming van houtopstanden geregeld, waarvan de kern wordt gevormd door de kapmelding en de
verplichting tot herbeplanting ter plaatse binnen 3 jaar na het vellen van de houtopstand. De herbeplanting dient op
bosbouwkundig verantwoorde wijze te worden uitgevoerd. De bescherming vloeit als zodanig niet onmiddellijk voort uit
internationale verplichtingen, maar is van wezenlijk belang in het licht van nationale én internationale natuur-, landschaps16

en milieudoelstellingen. Met de invulling van het instrumentarium hebben we rekening gehouden met de hedendaagse
principes in het natuur- en bosbeheer, zoals ruimte voor natuurherstel en natuurontwikkeling versus behoud van het
bestaande bosareaal. Het beleid is gericht op het behoud, het realiseren van natuurdoelen en op de bescherming van
bossen binnen de natuurparels. In de overige bossen streven wij naar variatie ten behoeve van de belevings- en
natuurwaarden in een balans met duurzame houtproductie. In deze bossen hebben de verschillende functies een plek naast
elkaar. Afhankelijk van de lokale situatie kan een bepaalde functie prevaleren boven andere functies. Met de Wnb komt er
een einde aan het verlies van bosareaal doordat een bosbestemming wordt gewijzigd in een niet-bosbestemming en
vervolgens het werk in overeenstemming met dat geldende bestemmingsplan wordt uitgevoerd. In die gevallen was de
Boswet niet meer van toepassing. Nu geldt ook in die gevallen onverkort de kapmelding en herplantplicht weer.
In hoofdstuk 5 Beleidskader Wnb en paragraaf 5.5. van de Vnl wordt het behoud van de kleine landschapselementen die
niet onder Hoofdstuk 4 Houtopstanden van de Wnb vallen met elkaar gekoppeld (zie paragraaf 10.5.4 hierna). Vanuit
natuur- en landschappelijk oogpunt zijn ook de kleinere houtopstanden van groot belang. Deze landschapselementen, in al
hun vormen en afmetingen, zorgen voor afwisseling en geven het landschap haar eigen specifieke identiteit. Ook dragen zij
bij aan de biodiversiteit als leefgebied en als ecologisch verbinding, ook buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Wij
richten ons daarom actief op het behoud van het areaal kleine bos- en landschapselementen (KLE) ook buiten het NNN. Van
deze elementen is een selectie van meest waardevolle elementen gemaakt en deze zijn op de provinciale waardenkaart
kleine landschapselementen ingetekend. Vanaf dat moment geldt voor deze meest waardevolle elementen op grond van de
Vnl een vergelijkbare bescherming als voor houtopstanden onder de voormalige Boswet. Dit gaat enerzijds via het actieve
KLE-beleid door agrarisch natuurbeheer en collectieven en binnen dit kader via het passieve KLE-beleid door de Vnl.
Wat we daarvoor willen doen
Ontheffingverlening en kapverbod
Op basis van de voormalige Boswet zijn twee ‘generieke’ ontheffingen verleend aan Rijkswaterstaat (RWS) en
5
Staatsbosbeheer(SBB). Deze ontheffingen maken het voor deze organisaties mogelijk om te vellen zonder melding en
bieden de mogelijkheid elders te compenseren of zelfs helemaal niet te compenseren. RWS heeft aangegeven de ontheffing
te zullen wijzigen en in lijn te brengen met de Wnb en in afstemming met de provincies. Voor Staatsbosbeheer ligt het
anders. De provincie is bevoegd gezag, maar de jaarlijkse rapportageplicht zou bij RVO blijven, wat niet wenselijk is,
aangezien RVO geen houttaken meer heeft. Daarom willen wij direct na inwerkingtreding van de Wnb deze ontheffing
intrekken. Hiervoor in de plaats kan Staatsbosbeheer, net als andere grondeigenaren met meer dan 1000 hectare bos in
onze provincie, in aanmerking komen voor de generieke ontheffing. Zij zijn hier reeds van op de hoogte gebracht. In de
beleidsregels is aangegeven onder welke voorwaarden wij deze ontheffing verlenen (artikel 4.1. Bnl). In artikel 4.6 van de
Bnl staan de houtopstanden benoemd waarvoor meer dan voorheen na een kapmelding mogelijk een kapverbod zal
moeten worden opgelegd. Bijlage 2 van de Bnl geeft een kaart van deze gebieden. Volgens het Beleidskader Wnb gelden
de volgende beleidsafspraken:
1. We houden het bosareaal tenminste gelijk. Ontheffingen van de herplantplicht verlenen wij daarom slechts in het kader
van natuurherstel en gericht op de biodiversiteitsdoelstellingen en onder strikte voorwaarden (artikel 4.2.3 Vnl).
2. In bossen met een erkend hoge biodiversiteitswaarde gaan we, gelet op de biodiversiteitsdoelstellingen, zeer
terughoudend om met het toestaan van vellingen. Zo nodig zetten we het kapverbod in.
3. Wij zetten in op communicatie en een goede ontsluiting van de kennis op het gebied van natuur- en boscompensatie, o.m.
via het natuurcompensatieloket, de provinciale website en de NNN-wijzer.
4. We trekken de generieke ontheffingen, verleend aan Staatsbosbeheer, zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van de
Wnb in. In plaats daarvan bieden we Staatbosbeheer een ontheffing van de meldingsplicht aan (zie artikel 4.1. Bnl).
Daarnaast geven wij steeds vaker adviezen in het vooroverlegstadium van deze zaken. De provincie wordt verantwoordelijk
voor eventuele bezwaar- en beroepsprocedures.

5

Ontheffingverlening houtopstanden

aantal
2017

uren 2017

Ontheffing en melding houtopstanden
Beleidsmatig advies houtopstanden
Bezwaar en beroep
TOTAAL

140

1800
200
420
2420

14

uren inhuur
2017

Opmerkingen

Zie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0010626/2005-01-01 en http://wetten.overheid.nl/BWBR0011180/2005-01-01
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10.5

Landschap - Algemene toelichting
6

De voormalige Landschapsverordening provincie Utrecht 2016 (Lsv) is volledig en beleidsneutraal overgenomen in
hoofdstuk 5 van de Vnl. Het doel van dit hoofdstuk is het waarborgen van ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied door
de bescherming van de landschappelijke, natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden (LNCAwaarden). Wij hechten sterk aan een samenhangend beleid, gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en
landschapswaarden. Bij het verloren gaan van genoemde waarden gaat het, naast grootschalige aantasting, ook en vooral
om kleinschalige vormen van aantasting. Insteek is daarom het in de kiem smoren van ongewenste ontwikkelingen voordat
het een grootschalige aantasting kan worden.
10.5.1 Paragraaf 2 (borden, vlaggen, spandoeken en objecten)
Algemeen
De aanpassing van de verordening in september 2016 heeft vooral gevolgen voor paragraaf 2 . De aanpassing heeft geleid
tot een verruiming van de in dit hoofdstuk opgenomen vrijstellingen. Bij de aanpassing zijn ook technische wijzigingen in de
andere paragrafen meegenomen.
Wat we willen bereiken
Alle toegestane opschriften in paragraaf 2 zijn benoemd in de vrijstellingsbepalingen. Wanneer wordt voldaan aan de
voorwaarden voor een vrijstelling, mag het opschrift zonder meer geplaatst worden. Een ontheffing is dan niet meer nodig.
Er is dus geen taak weggelegd voor vergunningverlening.
Wat we daarvoor willen doen
Ontheffingverlening
Niet van toepassing.
10.5.2 Paragraaf 3 (storten, dempen, ophogen en ‘rommelterreinen) - wat we willen bereiken
Paragraaf 3 heeft als doel het voorkomen van een onaanvaardbare aantasting van natuurwetenschappelijke,
landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden in het buitengebied door stortingen, ophogingen, het
dempen van wateren en de aanwezigheid van ‘rommelterreinen’. Er is sprake van een algemeen stortverbod waaraan een
aantal vrijstellingen is gekoppeld. Als niet aan de voorwaarden van de vrijstelling wordt voldaan, dan is het storten
ontheffingplichtig. Op 24 maart 2015 hebben wij de waardenkaart dempingen vastgesteld. Dit houdt in dat er voor
slootdempingen in een aantal op de kaart aangegeven gebieden geen ontheffing meer aangevraagd hoeft te worden. In
andere gebieden zal nog steeds een ontheffing aangevraagd moeten worden. Dat maakt een goede bescherming van
waardevolle verkavelingspatronen mogelijk. Tevens geldt er een verbod op ‘verrommeling’ van percelen bij bedrijven,
waarbij sprake is van het al dan niet geordend bewaren of opslaan van goederen, materieel of al dan niet los gestort
materiaal. Daarmee wordt beoogd bestaande en nieuwe ‘verrommeling’ in het buitengebied tegen te gaan.
Wat we daarvoor willen doen
Vergunningverlening
In 2017 zullen wij aanvragen om ontheffing voor stortingen en slootdempingen zoveel mogelijk binnen de beslistermijn
afhandelen.
10.5.3 Paragraaf 4 (wateren) - wat we willen bereiken
Paragraaf 4 heeft als doel het voorkomen van een onaanvaardbare aantasting van natuurwetenschappelijke,
landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden in het buitengebied door de aanwezigheid van
woonschepen, recreatievaartuigen en afmeervoorzieningen. Hieronder een aantal (in het oog springende) bepalingen:

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

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

Vaartuigen Er is een vrijstelling opgenomen voor het afmeren van partyschepen;

Havens/aanlegplaatsen Er is geen ontheffing nodig voor aanlegplaatsen en voorzieningen in jacht- en bedrijfshavens.
Wat we daarvoor willen doen
Ontheffingverlening
In 2017 handelen wij de ontheffingsaanvragen af voor woonschepen die niet zijn vrijgesteld op grond van de Vnl of
Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Voor het overige zullen ontheffingsaanvragen voor het afmeren van vaartuigen
6
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en het hebben of realiseren van aanlegplaatsen (in de vorm van steigers en insteekhavens) worden afgehandeld. Ten slotte
willen wij in 2017 woonschepen die ontheffingplichtig zijn en blijven, en ten aanzien waarvan de ontheffing is verlopen, van
een nieuwe ontheffing voorzien.
10.5.4 Paragraaf 5 (kleine landschapselementen) - wat we willen bereiken
Kleine landschapselementen zijn de groene componenten van het landschap met een beperkte oppervlakte of een klein
volume die mede bepalend zijn voor de identiteit van het landschap. Landschappen in het agrarisch cultuurlandschap zijn
de laatste decennia fors veranderd. Veel van deze kleine landschapselementen, die van zeer grote betekenis zijn voor de
kernkwaliteiten van de verschillende landschappen, de cultuurhistorische waarden en de biodiversiteit, kennen geen
bescherming. Sluipenderwijs verdwijnen ze uit het landschap. Ook elementen waarvoor via de provinciale subsidieregeling
voor kleine landschapselementen jarenlang subsidie is betaald. De afgelopen jaren zijn aan de hand van vooraf
geformuleerde criteria de meest waardevolle landschapselementen geselecteerd en in de Waardenkaart beschermde
kleine landschapselementen gezet. Deze kaart is op 24 maart 2015 door ons vastgesteld. Alle elementen op deze kaart zijn
nu beschermd door de Vnl. Recentelijk zijn de eigenaren van deze meest waardevolle elementen per brief daarover
geïnformeerd.
Wat we daarvoor willen doen
Ontheffingverlening
In de Vnl is een verbod opgenomen om een beschermd klein landschapselement te beschadigen, te vernietigen of
onvoldoende te onderhouden. Een initiatiefnemer die dit toch wil doen, kan een melding indienen. Wij kunnen besluiten
om aan de aangevraagde handelingen voorschriften ter compensatie en beperking te verbinden of de gevraagde
handelingen te verbieden. In 2016 zijn de eerste meldingen verwerkt en afgehandeld. In 2017 gaan wij hiermee verder.
Ontheffingverlening Landschap
Melding/ontheffing landschap (Vnl)
Beleidsmatig advies Landschap (Vnl)
Bezwaar en beroep
TOTAAL

10.6

aantal
2017
60
10

uren 2017

uren inhuur
2017

Opmerkingen

2600
900
300
3800

Toezicht en handhaving – RUD Utrecht

Het toezicht en de handhaving van de Wnb is belegd bij de RUD Utrecht. Omdat het een nieuwe wet betreft is nog niet
volledig duidelijk hoe de handhaving eruit gaat zien. De bedoeling is dit snel te professionaliseren via de programmatische
aanpak. Uitgangspunt hierbij is de eerder genoemde consequent gehanteerde indeling van gebiedsbescherming,
soortenbescherming, houtopstanden (bosbescherming) en landschap (Vnl). De noodzakelijke kaders en instrumenten
moeten nog grotendeels worden ontwikkeld. De grondslag voor het aanwijzen van toezichthouders ligt in art. 7.1, lid 1, van
de Wnb.
In het Beleidskader Wnb 2017 dat de provincie heeft vastgesteld, staat meer uitgewerkt over hoe de handhaving van de
Wnb verder ontwikkeld wordt. Dit gebeurt aan de hand van drie vragen:

Wat gaan we handhaven? Welke regels, normen, besluiten en regelingen zijn er en hoe gaan we daarmee om?

Wie gaan we handhaven? Welke aanvragen komen er binnen en van wie?

Hoe gaan we handhaven? In eerste instantie op basis van de LHS, in de loop van 2017 wordt gekeken of een
aanvullende toezicht- en handhavingsstrategie voor de WNB nodig is.
In 2017 wordt met de RUD Utrecht geëvalueerd of met de gestelde middelen en capaciteit de ambities kunnen worden
waargemaakt.
Preventieve handhaving
Provincie en RUD Utrecht willen gezamenlijk inzetten op de communicatie met als doel dat de regels duidelijk worden en
op deze manier overtredingen zoveel mogelijk worden voorkomen (preventieve handhaving). Hiervoor is daarom voor 2017
een inzet van 270 uur ingepland.
Gebiedsbescherming
Om de gebiedsbescherming te handhaven zijn er twee instrumenten: gebiedscontroles en fysieke controles. Fysieke
controles zien toe op de naleving van wet- en regelgeving om milieuschade en -hinder te voorkomen en de beleving en
veiligheid in het buitengebied te bevorderen. Er zijn 93 fysieke controles gebiedsbescherming N2000 ingepland voor 2017.
Dit zijn er ruim 30 meer dan vorig jaar als gevolg van de nieuwe wetgeving.
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Soortbescherming
De soortbescherming is een deels nieuwe taak die met de Wnb is meegekomen. Voor de soortbescherming zijn er eveneens
gebiedscontroles en fysieke controles. Er zijn voor 2017 90 fysieke controles ingepland. De inzet van uren hiervoor is nog
indicatief omdat het een nieuw product betreft en er nog geen ervaringscijfers zijn. Een aantal geformuleerde
uitgangspunten is: lik-op-stuk aanpak voor heterdaad en prioriteit op winterrust voor ganzen. Overige prioriteiten worden
in overleg met de provincie vastgesteld. De RUD Utrecht voert in opdracht van de beleidsafdeling FLO ook floraveldinventarisaties uit. De aanvullende kosten bedragen hiervoor € 9.000. Dit bedrag is gebaseerd op inventarisaties op 85
locaties.
Houtopstanden
Om de regelgeving rondom houtopstanden te handhaven zijn er vellingcontroles, herplantcontroles en aanslagcontroles.
Voor 2017 zijn er 45 minder fysieke controles gepland dan in 2016. Het aantal controles voor houtopstanden is verminderd
omdat de provincie meer prioriteit geeft aan inzet op passieve soortenbescherming wat zorgt voor verschuiving van uren.
Ddaarnaast is er meer tijd nodig voor een controle als gevolg van de (nieuwe) administratieve taak. Daardoor kunnen er
minder controles worden verricht. Ter compensatie van het reduceren van het aantal controles heeft de provincie de inzet
op opsporing van illegale vellingen e.d. apart opgenomen en benoemd middels gebiedscontroles Natuur en Landschap. De
gebiedscontroles worden integraal opgenomen in het hoofdstuk 11 (‘Integrale gebiedscontroles’).
Landschap
De voorloper van de Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (hierna Vnl) is de Landschapsverordening
provincie Utrecht 2016 (Lsv). Deze is in 2016 versoepeld en direct daarna beleidsneutraal overgenomen in de Vnl. De Vnl is
een belangrijk instrument in het Utrechtse landschapsbeleid in het tegengaan van ‘verrommeling’. Het doel is breder,
namelijk het waarborgen van ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied door het beschermen van landschappelijke,
natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden. De Vnl kent verschillende te handhaven
vrijstellingen en verboden:

Paragraaf 3.4 :
(3.4.1 winterrust ganzen, 3.4.3. draaiboek wintersluiting)

Hoofdstuk 4:
Houtopstanden (herbeplantingen, compensatie op andere grond)

Paragraaf 5.2:
borden, vlaggen, spandoeken en objecten

Paragraaf 5.3:
storten, dempen, ophogen en ‘rommelterreinen’

Paragraaf 5.4:
wateren, woonschepen, vaartuigen, voorwerpen en hun voorzieningen

Paragraaf 5.5:
kleine landschapselementen
De kentallen van de producten in de Vnl zijn veranderd omdat de definitie is aangepast. Daarom is het aantal controles
veelal verminderd, maar de ureninzet nagenoeg gelijk gebleven. Dit geldt voor alle hoofdstukken van de Vnl. Ook is er voor
alle wetten één controle minder opgenomen, zodat er 68 uur beschikbaar is voor het uitvoeren van een campagne (samen
met de provincie) om het bewustzijn van de regels te verhogen. Daarnaast wordt er gekeken of verdergaande
samenwerking met de weginspecteurs van de provincie het mogelijk maakt dat zij ook op de Vnl-elementen letten.
Paragraaf 3.4 beschrijft het kader op welke wijze we invulling geven aan de winterrust voor ganzen en over het sluiten van
de jacht onder winterse omstandigheden.
Hoofdstuk 4 beschrijft op welke wijze invulling wordt gegeven aan de herplantverplichting in de Wet natuurbescherming en
de randvoorwaarden voor compensatieverplichting voor houtopstanden.
Paragraaf 5.2 gaat over alle vormen van reclame in het buitengebied. Voor veel reclame-uitingen zijn vrijstellingen van het
verbod geformuleerd, maar wordt er niet conform de vrijstellingen gehandeld. Daarnaast zijn er ook niet-object gebonden
overtredingen, zoals weilandborden en kortdurende reclame-acties. Snel optreden is hierbij van belang. Juist op de niet
object gebonden overtredingen wordt veel gehandhaafd, omdat die sterk bijdragen aan verrommeling van het landschap.
Het naleefgedrag is onvoldoende, met name door onbekendheid met de regelgeving. In 2016 is er actief ingezet op
preventie en toezicht, ook met het oog op de nieuwe regelgeving. In 2017 zijn er 48 controles gepland.
Paragraaf 5.3 gaat om illegale situaties zoals het storten van afval, illegale slootdempingen en ‘rommelterreinen’.
Gebiedscontroles en milieuvluchten zijn goede middelen om deze overtredingen op te sporen. Hierin wordt integraal
gewerkt met de controles voor gebiedsbescherming natuur en landschap. Het naleefgedrag is onvoldoende vanwege
onbekendheid met de regelgeving. In 2017 staan er 46 controles gepland.
Paragraaf 5.4 gaat over wateren en de aantasting daarvan door de aanwezigheid van woonschepen, recreatievaartuigen en
afmeervoorzieningen. De ervaring leert dat er veel overtredingen zijn. Daarom ligt de focus op een projectmatige aanpak
(per watergang/rivier). Samenwerking tussen de RUD Utrecht en provincie, gemeenten en waterschap in de aanpak zou de
naleving kunnen verbeteren. Hier wordt in 2017 opnieuw aandacht aan gegeven. In 2017 staan er 48 fysieke controles
gepland.
Paragraaf 5.5 beschermt de kleine groene landschapselementen met een beperkt oppervlak of klein volume die mede
bepalend zijn voor de identiteit van het landschap. Op basis van de waardenkaart vindt handhaving plaats. Omdat lukrake
controles weinig zinvol bleken, wordt in 2017 zover mogelijk ook weer middels administratieve controles op basis van
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GEO/GIS-informatie het landschap bekeken. Zodra er duidelijke verschillen worden waargenomen, worden fysieke
controles ingepland. Voor 2017 staan er 60 uren voor de administratieve controles gepland, die naar verwachting leiden tot
5 fysieke controles.
Beleidsondersteuning en advies
Beleidsondersteuning en advies met betrekking tot de groene wetten betreft enerzijds advisering aan de provincie als
gevolg van beleidsontwikkelingen. Anderzijds heeft het betrekking op het Groene platform en het Faunaregistratiesysteem.
Toezicht en handhaving Wet natuurbescherming en Vnl
Product DVO
Product PDC

Preventieve handhaving door d.m.v. communicatie,
informeren en presenteren

Fysieke controle gebiedsbescherming;
Natura2000/PAS

Fysieke controle soortenbescherming
Aanvullende opdracht

Fysieke controle houtopstanden
Toezicht Vnl Paragraaf 5.2

Fysieke controle Vnl 5.2
Toezicht Vnl Paragraaf 5.3

Fysieke controle Vnl 5.3
Toezicht Vnl Paragraaf 5.4

Fysieke controle Vnl 5.4
Toezicht Vnl Paragraaf 5.5

Fysieke controle Vnl 5.5 (5 x 18 uur)

Administratieve controle Vnl 5.5 (analyse geoinformatie) (60 uur)

Campagne samen met provincie

Beleidsondersteuning en advies groene wetten
(Groene platform en FRS)
Totaal Wnb
Totaal Vnl
TOTAAL Wnb en Vnl
AANVULLENDE OPDRACHT F&F inventarisatie

Aantal

Uren
270

93

3340

90

3090
€ 9.000
1705
1056
874
1056
150

155
48
46
48
5

65
170
8.575
3.201
11.776
€ 9.000

11. Integrale gebiedscontroles
Bij de gebiedscontroles/surveillances wordt steeds meer integraal gekeken naar de naleving van wetten. DeRUD Utrecht
groeit hier steeds meer naartoe en in dit kader worden toezichthouders integraal opgeleid. Om die reden zijn alle
gebiedscontroles in een apart hoofdstuk opgenomen en niet meer afzonderlijk per wet. Omdat dit een verandering is ten
opzichte van vorig jaar, benoemen we nog wel de urenverdeling zoals deze in eerste instantie per wet was toebedeeld.
Deze verdeling was als volgt:

Wet natuurbescherming : 2.570 uur, waarvan:
o milieuvluchten: 40 uur + € 10.000,- materieel budget

Verordening natuur en landschap: 296 uur

Provinciale milieuverordening – grondwaterbeschermingsgebieden: 160 uur

Ontgrondingen: 200 uur
Op het moment dat er een handhavingsactie nodig is, wordt dit als een apart product beschouwd. Hierdoor is wel
inzichtelijk te maken op welke wetsgebieden de surveillances tot handhaving leiden. De gebiedscontroles buitengebied zijn
nog wel apart opgenomen in het hoofdstuk ‘BOA’s Landelijk gebied’.
Milieuvluchten
Door middel van een vlucht wordt boven een specifiek bepaald gebied toezicht gehouden gecombineerd voor de Wnb
(t.b.v. houtopstanden). De milieuvluchten kunnen ook voor specifieke aanvullende informatie voor andere
wetgeving/wetsgebieden worden gebruikt (Vnl, Ontgrondingenwet, Wbb en Wm). Alles wat wordt gesignaleerd met
betrekking tot andere wetgeving wordt gefotografeerd en voorzien van GPS-locatie zodat dit later opgepakt kan worden.
Voorafgaand aan de milieuvluchten wordt er bij andere wetsterreinen geïnventariseerd of er specifieke wensen zijn voor
het maken van luchtfoto’s. Voor 2017 staan in totaal 5 milieuvluchten gepland. In 2016 werden 6 vluchten uitgevoerd. Het
voorstel is om de besparing in te zetten voor het verbeteren van de GIS-informatie (zoals onder andere het gebruik van
Globespotter). Hierover wordt nog nader afgestemd tussen de provincie en de RUD Utrecht.
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Vergunningverlening, Toezichten Handhaving - Algemeen
Product DVO
Product PDC
Surveillance Natura 2000

Gebiedscontrole natuur en landschap
Surveillance Vnl

Gebiedscontrole natuur en landschap
Surveillances houtopstanden

Gebiedscontrole natuur en landschap
Milieuvlucht

Milieuvluchten
Surveillances FFW
Surveillances soorten
surveillances gwb
Surveillance ontgrondingen
TOTAAL
Materieel budget






Gebiedscontrole fauna
Gebiedscontrole fauna
Gebiedscontrole natuur en landschap
Gebiedscontrole bodembescherming en kwaliteit

Aantal
15
37
25
5

Uren
120
296
200
40
€ 10.000
1170
1040
160
200
3.226
€ 10.000

45
40
20
25

12. BOA’s landelijk gebied
In 2015 zijn met de samenwerkende partners afspraken gemaakt over de structurele inzet van 2 fte voor extra BOAcapaciteit. BOA’s zijn buitengewone opsporingsambtenaren met de bevoegdheid om bepaalde strafbare feiten op te sporen
en te handhaven. Op het gebied van de groene wetten wil de provincie hier graag gebruik van maken en daarom zijn
afspraken gemaakt over deze inzet van 2 fte. De belangrijkste taken zijn vastgelegd in een activiteitenkalender, die samen
met onze partners in het Groene Platform is vastgesteld.
De BOA’s landelijk gebied zullen actief surveilleren in het buitengebied van de provincie. Hierbij ligt de nadruk op de
Heuvelrug. Tijdens deze surveillances zal er o.a. aandacht zijn voor loslopende honden, mountainbikers buiten de paden,
overlast, (wild)stroperij en illegaal storten van (drugs-)afval. Daarnaast zullen deze BOA’s een signalerende rol hebben wat
betreft overige wettelijke taken die de RUD Utrecht uitvoert, zoals bijvoorbeeld het kappen van houtopstanden (Wnb
houtopstanden), borden en/of slootdempingen (Vnl), maar bijvoorbeeld ook bouwactiviteiten bij agrariërs (Wnb/PAS).
Deze BOA’s kunnen ook ingezet worden bij acties waarbij de politie om assistentie van de groene BOA’s in het buitengebied
vraagt.
Deze invulling heeft eind 2016 plaatsgevonden. Eind 2016 wordt deze taak verder concreet vormgegeven. Deze 2 fte BOA’s
zijn voltijd in dienst bij de RUD Utrecht. De RUD Utrecht heeft de ambitie om wat betreft dit item ook van andere
deelnemers gelijksoortige opdrachten te ontvangen.

Inzet BOA’s landelijk gebied
Product DVO
Product PDC
BOA’s landelijk gebied

gebiedscontrole buitengebied
AANVULLENDE OPDRACHT BOA’s landelijk gebied

Inzet
€ 176.800

7

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

7

Uitgaande van 65 euro per uur voor twee voltijds BOA’s.
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Advisering Natuurschoonwet
Rangschikkingsbesluiten Natuurschoonwet
Ontwerp operationeel beleid Natuurschoonwet

aantal
2017
50

uren 2017

uren inhuur
2017

Opmerkingen

580
20

Beleidsmatig advies Natuurschoonwet

100

TOTAAL

700

-

14. Wet bodembescherming
14.1

Verantwoordelijkheid provincie Utrecht

De provincie is verantwoordelijk voor het beperken en het zoveel mogelijk ongedaan maken van ernstige verontreinigingen
in de bodem. Daarnaast is handhaving gericht op naleving van de voorschriften zoals opgenomen in de beschikkingen.

14.2

Vergunningverlening – RUD Utrecht

De RUD Utrecht geeft uitvoering aan de volgende taken op het gebied van vergunningverlening:

Beoordelingen BUS-meldingen en meldingen Wet bodembescherming

Bodemloket: beantwoorden van vragen omtrent bodemaspecten
Op basis van praktijkervaringen in 2016 zijn voor 2017 de volgende speerpunten benoemd:

Ontsluiten bodeminformatie/BIS/iBIS

BUS-meldingen

Extra opdrachten (spoedlocaties, Acacialaan, Nedereindse Plas). Zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving
spelen een rol binnen de extra opdrachten

Gebiedsgericht grondwaterbeheer

Nazorg-onderzoek Randstedelijke Rekenkamer
Ontsluiten bodeminformatie
Bodemloket: Het bodemloket was de afgelopen jaren een tijdsintensieve taak. Zowel in 2015 als in 2016 zijn de begrote
uren overschreden. Dit tekort is toen opgevangen vanuit andere posten binnen dit beleidsterrein. Het aantal uren voor het
Bodemloket is om deze reden voor 2017 verhoogd tot 1250 uur. Deze uren worden weggehaald bij ‘beoordeling onderzoek
Wet bodembescherming’.
BIS/iBIS: Op dit moment is ons bodeminformatiesysteem beperkt toegankelijk voor externen waardoor er een extra druk
bestaat op het genoemd bodemloket. De RUD Utrecht wil in de nabije toekomst bodeminformatie op een zo groot mogelijk
detailniveau vastleggen. Het jaar 2017 gaat gebruikt worden om een slimme keuze van ontsluiting van bodeminformatie te
bewerkstelligen zodat uiteindelijk veel informatie rechtstreeks toegankelijk voor derden is. De ureninspanning onder het
bodemloket zal daarmee afnemen. Wel zullen de materiële kosten toenemen.
BUS-meldingen
Het aantal BUS-meldingen is in 2016 overschreden en blijft naar verwachting continu toenemen. De wetgeving omtrent
BUS-meldingen is aangepast en de effecten hiervan worden nu merkbaar. Daarnaast is e.e.a. te verklaren door de
toenemende activiteiten in de bouw- en infrasector. In 2017 zullen er naar verwachting 150 BUS-meldingen worden
ontvangen.
Spoedlocaties
In het bodemconvenant 2015 ligt de focus op de aanpak van resterende gevallen van ernstige bodemverontreiniging met
actuele risico’s (spoedlocaties). De ambitie is om in 2020 de totale spoedopgave af te ronden.
In 2016 heeft de provincie Utrecht in een separaat plan van aanpak afspraken gemaakt met deRUD Utrecht voor de aanpak
van de spoedlocaties. In 2015 en 2016 lag de prioriteit bij de aanpak van de humane spoedlocaties en locaties (verspreiding
en ecologie) waarvan in 2016 vastgesteld is dat er sprake is van spoedeisendheid. De inhoudelijke voortgang heeft de RUD
Utrecht aan ons gerapporteerd. In afstemming met de provincie is er een plan van aanpak voor 2017 op- en vastgesteld met
daaraan gekoppeld de benodigde capaciteit.
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Voor 2017 ligt de focus m.b.t. de spoedlocaties op:

Vooroverleggen inzake saneringsonderzoeken en saneringsplannen complexe projecten (VV/HH)

Binnenhalen van saneringsplannen, indien noodzakelijk handhaving (HH)

Beschikkingen op de saneringsplannen (VV).

Controle op start van de sanering, indien noodzakelijk handhaving (HH)

Controle gedurende de uitvoering van de saneringen (HH)

Binnenhalen van de evaluaties (HH)

Beoordelen monitoringsrapportages (VV)

Beschikking op de evaluaties (VV)

Voortgangsrapportage (2 maal per jaar)

Reguliere afstemming met PU (eenmaal per kwartaal)
Voor deze extra opdracht wordt in totaal circa 1.750 uur geraamd.
Acacialaan – Doorn
Als gevolg van de activiteiten van een chemische wasserij is de bodem hier verontreinigd geraakt met vluchtige chloorkoolwaterstoffen. De noodzakelijke bronsanering van de bovengrond is in november 2015 gestart en in de loop van 2016 afgerond. Gelet op de diverse belangen en de media-aandacht is het van groot belang het draagvlak voor de bij deze bodemsanering betrokken partijen te behouden. Voor het vervolg in 2017 heeft de RUD Utrecht een projectplan bij de provincie
Utrecht ingediend. Op basis van het door ons goedgekeurde plan voert de RUD Utrecht in 2017 de volgende taken uit:

Intensieve begeleiding Stichting Bosatex;

Opstellen memo waarheidsvinding;

Deelnemen aan voorbereiding van de aanpak van fase 3;

Verbeteren archivering voor informatievragen vanuit de provinciale en gemeentelijke politiek.
Voor deze extra opdracht is in totaal 900 uur geraamd.
Nedereindse plas
In het verleden is tussen de provincie en de gemeente Utrecht een overeenkomst gesloten met daarin afspraken over
sanering van de Nedereindse plas. De RUD Utrecht is betrokken bij de sanering, de vergunningverlening en het toezicht en
de handhaving. Voor 2017 zijn de inspanningen van de vergunningverleners en toezichthouders bodem van de RUD Utrecht
geraamd op 400 uur.
Gebiedsgericht grondwaterbeheer Woerden en pilots Omgevingswet
Als onderdeel van de aanpak van de diepere grondwaterverontreiniging van het project Defensie-eiland Woerden, is de
gemeente Woerden verantwoordelijk voor de beheersing van de diepere grondwaterverontreiniging. In 2016 is een
oriëntatie gestart om de mogelijkheden van gebiedsgericht grondwaterbeheer voor deze beheersing te onderzoeken. Dit
project wordt gecombineerd met de pilot voor de Omgevingswet en de ‘warme’ overdracht van dossiers met
8
verontreinigde locaties van de provincie Utrecht naar de gemeente Woerden.
Nadat een beschikking in het kader van de Wet bodembescherming is afgegeven, zal voor dit gebied een specifiek
handhavingsregime worden uitgewerkt. Het nemen van de beschikking is niet gemandateerd aan de RUD Utrecht. Het
nemen van een beschikking is aan ons.
Naast Woerden zal er nog een 2e pilot ‘warme’ overdracht in relatie tot de Omgevingswet worden voorbereid met een
deelnemende gemeente van de RUD Utrecht. Net als voor het bovenstaande zijn hiervoor nog geen uren geraamd.
Hiervoor wordt een apart plan van aanpak opgesteld.
Nazorg-onderzoek Randstedelijke Rekenkamer
De Randstedelijke Rekenkamer heeft een nazorg-onderzoek uitgevoerd. De aanbevelingen zijn overgenomen en in 2016 zijn
de acties grotendeels opgevolgd. Bijna alle nazorglocaties zijn inmiddels bekend en opgenomen in het systeem. Er zijn nog
ongeveer 10 twijfelgevallen waarbij nog moet worden beoordeeld of er sprake is van een nazorgactie of niet. Dit wordt
tussen nu en begin 2017 opgepakt. Verder ligt de focus in 2017 voornamelijk op het borgen van de aanbevelingen in het
reguliere werk.

8

Om pro-actief te kunnen deelnemen in deze pilot ‘warme’ overdracht van provincie naar gemeente en de ontwikkeling van GGB
Woerden zijn aanvullende afspraken nodig over de inzet van capaciteit. De benodigde uren kunnen niet uit de reguliere uren worden
bekostigd.

24

9

Vergunningverlening Wet bodembescherming
Product DVO
Product PDC
Beoordelen onderzoek Wet

Beoordeling rapportage Wet bodembescherming
bodembescherming

Bevel bodemonderzoek en sanering

Wijziging tenaamstelling WBB
BUS-melding Wet

Beschikking Wet bodembescherming
bodembescherming
Melding art.41 Wet

Behandeling melding Wet bodembescherming
bodembescherming
Statenvragen

Beleidsondersteuning en advisering

Informatieverstrekking
Bodemloket

Informatieverstrekking

Informatiebeheer
Aanvullend: Spoedlocaties
Aanvullend: Acacialaan
Aanvullend: Nedereindse plas
Aanvullend: Gebiedsgericht
Aanvullend: grondwaterbeheer
en pilots
TOTAAL
AANVULLENDE OPDRACHT bodemgerelateerde zaken

14.3

Aantal
295

Uren
7077

150

1500

10

150
23
1250
1750
(€ 118.125)
900
(€ 60.750)
400
(€ 38.000)
p.m.

10.000
3050
(€ 216.875)

Toezicht en handhaving – RUD Utrecht

Op basis van de risico-afweging worden prioriteiten gesteld. Dit betekent dat niet alle reguliere saneringen of BUSsaneringen worden bezocht. De gevallen waar een risico of vermoeden van een vorm van illegaal handelen aanwezig is,
krijgen prioriteit.
Onder de taken van toezicht en handhaving vallen onder andere:

Fysiek controleren van saneringslocaties;

Afhandeling van evaluatieverslagen;

Beoordelen van ingediende onderzoeksrapporten (monitorings- en evaluatieverslagen).
Zoals benoemd bij vergunningverlening zal ook voor toezicht en handhaving extra inzet nodig zijn bij de spoedlocaties,
Acacialaan en de Nedereindse plas. De uren hiervoor zijn bij vergunningverlening opgenomen omdat vooraf niet te bepalen
is hoeveel uren handhaving er voor nodig is en hoeveel uren vergunningverlening.
De beoordeling van monitorings-, nazorg- en evaluatieverslagen wordt gedeeltelijk in batches uitgevoerd. Dit blijkt een
efficiënte werkwijze. Wanneer dit op dezelfde manier in 2017 wordt uitgevoerd, kan e.e.a. mogelijk resulteren in een
urenvermindering. Deze uren worden dan toegevoegd aan het toezicht op de Wet bodembescherming. Dit is nodig omdat
door het opvolgen van de acties vanuit het rekenkameronderzoek meer aandacht wordt geschonken aan het naleefgedrag
van de burger.
Verificatieonderzoeken: ter controle van door derden ingediende bodemonderzoeken kan de RUD Utrecht besluiten om
deze onderzoeken te verifiëren. Over het algemeen worden hiermee saneringsresultaten gecontroleerd. Hiervoor is extra
budget beschikbaar. Dit is opgenomen onder de post handhaving en vergunningverlening algemeen omdat het budget ook
beschikbaar is voor bijvoorbeeld geluidsverificatieonderzoeken.
Tot slot is er nog een aanvullend project, namelijk het baggerdepot in Baarn. Hierover worden nog nadere afspraken
gemaakt tussen deRUD Utrecht en de provincie.
9

In de afgelopen jaren is een achterstand ontstaan in de beoordeling van monitorings- en evaluatierapportages. Deze
achterstanden zijn in 2015 nagenoeg weggewerkt en de nog openstaande zaken zijn in 2016 binnen de begrote uren opgepakt.
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Toezicht en handhaving Wet bodembescherming
Product DVO
Product PDC
Toezicht Wet

Fysieke controle Bodembescherming en kwaliteit
bodembescherming

Administratieve controle Bodembescherming en
kwaliteit

Gebiedscontrole Bodembescherming en kwaliteit

Bevel bodemonderzoek en sanering
Beoordelen onderzoek en 
Beoordeling rapportage Wet bodembescherming
plan van aanpak nieuwe
gevallen
bodemverontreiniging
Beoordelen

Beoordeling rapportage Wet bodembescherming
evaluatieverslagen
bodemsanering
Beoordelen nazorgplannen, 
Beoordeling rapportage Wet bodembescherming
monitoringsverslagen
bodemsanering
Aanvullend: Spoedlocaties

Extra opdracht
Aanvullend: Acacialaan

Extra opdracht
Aanvullend: Nedereindse plas 
Extra opdracht
Aanvullend: gebiedsgericht

Extra opdracht
grondwaterbeheer en pilots
Aanvullend: baggerdepot
Baarn
TOTAAL

Aantal
221

Uren
4200

6

156

157

4400

28

744

Zie vv
Zie vv
Zie vv
Zie vv
p.m.
9500

15. Ontgrondingenwet
15.1

Verantwoordelijkheid provincie Utrecht

De provincie is verantwoordelijk voor beleidsvorming en het verlenen van vergunningen op grond van de
Ontgrondingenwet. Ook is de provincie verantwoordelijk voor de handhaving van de naleving van deze vergunningen en
het tegengaan of ongedaan maken van overtredingen op de Ontgrondingenwet. Tegen elke illegale ontgrondingsactiviteit
wordt opgetreden. De uitvoering van de Ontgrondingenwet is gericht op het toetsen van alle belangen die voortvloeien uit
een ontgronding (voor zover niet primair binnen andere wetgeving geborgd). De Ontgrondingsverordening van de provincie
Utrecht (2012) regelt nader welke situaties/functies onder welke voorwaarden zijn vrijgesteld van de vergunningplicht.

15.2

Vergunningverlening – RUD Utrecht

De RUD Utrecht verzorgt namens de provincie nieuwe vergunningen, wijzigingen van vergunningen en goedkeuringen van
werkplannen. In 2017 wordt in het uitvoeringsprogramma onderscheid gemaakt tussen reguliere aanvragen en grote
projecten. Met dit criterium is er nu, naast de reguliere aanvragen, zicht op 2 complexe aanvragen: de zandwinning
Bosscherwaarden en het natuurontwikkelingsproject Elster Buitenwaard.
In 2016 is er een mix van reguliere aanvragen, goedkeuring van werkplannen en complexe aanvragen behandeld vanwege
externe factoren. Op basis van de urenbesteding in 2016 en de stand van de economie blijft het benodigde aantal uren voor
vergunningverlening in 2017 vrijwel gelijk. Het aantal reguliere aanvragen wordt opnieuw op ca. 20 ingeschat. Er zal wel
een onderscheid worden gemaakt in reguliere en complex aanvragen. Op basis daarvan is het aantal daarvoor benodigde
uren ingeschat en nader onderverdeeld.
Het kental van de reguliere aanvragen is om 2 redenen nog lastig te bepalen:

Er werd nog niet bij elke vergunning onderscheid gemaakt tussen vooroverleg en de daadwerkelijke
vergunningverlening. Vanaf 2017 worden hier apart uren op geschreven. In de loop van 2017 wordt inzichtelijk hoe
deze tijdsverdeling is.
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Casemanagement is een nieuw onderdeel en maakt onderdeel uit van het product ‘beschikking op aanvraag of
wijziging ontgrondingen’. Maar hier werd nog niet apart tijd op geschreven in 2016. Dit is een wettelijke
(coördinerende) taak waar de RUD Utrecht door opdrachtgevers kan worden gevraagd e.e.a. op zich te nemen.

De te besteden uren voor de complexe projecten zijn lastig in te schatten, maar worden in eerste instantie begroot binnen
de DVO op 400 uren. Als het project Bosscherwaarden van start gaat, komt de tijdsbesteding onder druk te staan, maar zijn
de risico’s geborgd. Indien nodig wordt in overleg met de opdrachtgeversunit een projectplan opgesteld (dat valt buiten dit
JUP/DVO).
Vergunningverlening Ontgrondingenwet
Product DVO
Product PDC
Reguliere vergunningen

Vooroverleg Ontgrondingenwet
Ontgrondingenwet

Beschikking op aanvraag of wijziging ontgrondingen (incl.
casemanagement)
Projecten

Vooroverleg ontgrondingenwet

Bosscherwaarden

Beschikking op aanvraag of wijziging ontgrondingen (incl.
casemanagement)
 Elster Buitenwaard
TOTAAL

15.3

Aantal
11
20

Uren
1600

400

2000

Toezicht en handhaving – RUD Utrecht
3

De prioriteit ligt op grote ontgrondingen (> 500.000 m ) en complexe projecten. Daarnaast worden Illegale ontgrondingen
aangepakt. De meeste geconstateerde overtredingen betreffen het niet doen van start- en eindmeldingen, waardoor geen
controle uitgevoerd kan worden. De afgelopen jaren is extra ingezet op het doen van die meldingen door surveillance,
preventie en voorlichting. Voor 2017 wordt dit verder geprofessionaliseerd door aan iedere vergunning een fysieke
contactpersoon binnen de RUD Utrecht te koppelen zodat het doen van start- en eindmeldingen versimpeld wordt. Verder
heeft in 2016 de focus gelegen op de provinciale Landschapsverordening (Lsv) en in het laatste kwartaal meer op de
ontgrondingen. Het zandwinplan Tull en ’t Waal wordt naar verwachting in 2017 afgerond.
Omdat het naleefgedrag van het toezicht op de vergunningen relatief goed is (één last onder dwangsom op 36 controles)
zijn er voor 2017 iets minder controles gepland, namelijk 57 fysieke controles en 2 administratieve controles. De RUD
Utrecht blijft wel inzetten op toezicht in verband met de onverminderde problematiek van de start- en eindmeldingen. Het
aantal illegale ontgrondingen in 2016 was beperkt. Toch is de toezichtsinspanning voor illegale ontgrondingen lastig in te
schatten. De mogelijkheid om later in het jaar te prioriteren naar aanleiding van ontwikkelingen wordt voorbehouden. Het
aantal surveillances blijft vrijwel gelijk, namelijk 25 in 2017.
Toezicht en Handhaving Ontgrondingenwet
Product DVO
Product PDC
Toezicht Ontgrondingenwet

Fysieke controle ontgrondingenwet

Administratieve controle ontgrondingenwet
Surveillance ontgrondingen

Gebiedscontrole bodembescherming en kwaliteit
TOTAAL

Aantal
59

Uren
1250

25

200
1450

16. Waterwet
16.1

Verantwoordelijkheid provincie Utrecht

De provincie geeft op basis van de Waterwet uitvoering aan het kwantitatieve grondwaterbeheer. De provincie is wettelijk
verantwoordelijk voor onttrekkingen t.b.v. open bodemenergiesystemen (warmte-/koudeopslagsystemen, WKO),
3
drinkwatervoorzieningen en industrie (>150.000m per jaar). De afweging van alle bij het grondwaterbeheer betrokken
belangen is wettelijk vastgelegd. De onttrokken hoeveelheden en de verdeling over de provincie worden geregistreerd. Op
basis daarvan heft de provincie grondwaterheffingen. De provincie is verantwoordelijk voor het voorkomen en ongedaan
maken van illegale handelingen.

10

Betreft het op verzoek van partijen uitvoeren van coördinatie zoals opgenomen in artikel 10a van de Ontgrondingenwet.
In de kentallen van de RUD Utrecht werd uitgegaan van 65 uur voor de reguliere vergunningen ontgrondingenwet, maar voor
casemanagement is (nog) geen kengetal. Op basis van de praktijkervaring is nu uitgegaan van het kental 80.
11
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16.2

Vergunningverlening – RUD Utrecht

In 2016 bleven enkele aanvragen wat langer liggen doordat veel tijd besteed is aan informatievoorziening en het oplossen
van problemen bij enkele grote energiesystemen in het centrum van Utrecht. Door de aantrekkende economie neemt ook
het aantal WKO-aanvragen toe. Voor 2017 worden 5 meldingen en 15 vergunningaanvragen verwacht. Daarnaast zijn er
waarschijnlijk twee grote drinkwaterwinningen: in ieder geval de actualisatie van de WRK waterwinning Nieuwegein en
wellicht Vitens. Ook worden vijf actualiseringen van industriële waterwinningen (voor menselijke consumptie) verwacht. In
totaal is hiervoor 1450 uur benodigd. DeRUD Utrecht Utrecht besteedt in de vergunningverlening voor WKO’s meer
aandacht aan energetische aspecten. Bij het toezicht wordt samengewerkt met het bevoegd gezag voor Milieu.
In het kader van vooroverleg komen er erg veel vragen van buiten, o.a. van adviesbureaus, burgers en bedrijven. Die vragen
gaan over vergunningen of over vergunningen die wellicht nog komen. Omdat dit zowel uitgebreide als korte vragen
betreft, wordt in het kader van de efficiëntie vooroverleg dat korter duurt dan 4 uur op een verzamel project geschreven.
Vooroverleggen van 4 uur en langer worden separaat geadministreerd. Het aantal benodigde uren is nog lastig precies in te
schatten, maar wordt in eerste instantie geraamd op 150.
Daarnaast wordt er tijd besteed aan beleidsondersteuning en advisering. Zowel naar de provincie als het gaat om input
voor het beleid- en uitvoeringsprogramma en in het structureel driehoeksoverleg. Ook wordt deelgenomen aan IPO
overleggen, het vakberaad Bodemenergie, de projectgroep industriële winningen en wordt er aandacht geschonken aan de
samenwerking met de waterschappen. De RUD Utrecht levert een bijdrage aan uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen Vitens en de provincie. Ook wordt er binnen het kader van de Utrechtse Bodemenergie Agenda nauw
samengewerkt tussen de RUD Utrecht, de gemeente Utrecht en de provincie op de ontwikkeling van uitvoeringsbeleid en
de stimulering van het gebruik van bodemenergie. In het hoofdstuk Energie staat ook beschreven dat in de
vergunningverlening extra rekening wordt gehouden met het energieaspect bij WKO-installaties.
Vergunningverlening Waterwet
Product DVO
Product PDC
Vergunningen en meldingen

Vooroverleg Waterwet
Waterwet

Behandeling melding Waterwet

Behandeling vergunningaanvraag Waterwet
Beleidsontwikkeling

Beleidsondersteuning en advisering Waterwet
grondwater
TOTAAL

16.3

Aantal
27

Uren
1600

200
1800

Toezicht en Handhaving – RUD Utrecht

Toezicht en handhaving van de Waterwet bestaat uit twee onderdelen:

Controles inzake illegale situaties en van vergunningen en meldingen Waterwet

Uitvoeren van de grondwaterheffingen
De meeste controles worden uitgevoerd bij WKO-installaties. Ook het energetisch functioneren van de installaties wordt
hierbij beoordeeld. Ter invulling van de energiebesparing worden gezamenlijke controles uitgevoerd met milieutoezichthouders van de gemeente Utrecht. In de afgelopen jaren is flink ingezet op het aanleveren van jaaropgaven door
vergunninghouders van WKO-systemen. Dat gaat nu veel beter. Alle jaaropgaven van de jaren tot en met 2015 zijn
inmiddels ontvangen en hier hoeft in 2017 geen extra investering op te worden ingezet. Wel wordt nog steeds een
herinneringsbericht gestuurd aan het einde van het jaar. Er wordt naar gestreefd het digitaal indienen en verwerken van
jaaropgaves en toezichtsinformatie mogelijk te maken en te koppelen met vergunninginformatie. Ook wordt in 2017 extra
aandacht besteed aan de benodigde driejaarlijkse verslagen en aanlegmeldingen. De aanleg van de nieuwe systemen heeft
prioriteit, omdat dit heel bepalend is. Achteraf is e.e.a. lastig te herstellen.
Het spontaan naleefgedrag is redelijk, maar wel verslechterd, al zijn het voornamelijk administratieve overtredingen. Het
aantal controles blijft daarom gelijk. Namelijk 15 administratieve controles en 84 fysieke controles. Voor het toezicht op de
grondwaterheffingen is ca. 200 uur minder ingepland dan vorig jaar omdat bleek dat het minder tijd kostte. De vrijkomende
uren wordt besteed aan controles.
Toezicht en handhaving Waterwet
Product DVO
Product PDC
Toezicht Waterwet

Administratieve controle Waterwet (15 x 10 uur)

Fysieke controle Waterwet (84 x 19 uur)
Grondwaterheffingen

Administratieve controle grondwaterheffingen
Waterwet
TOTAAL

Aantal
99
15

Uren
1750
250
2000
28

17. Provinciale milieuverordening – grondwaterbescherming
17.1

Verantwoordelijkheid provincie Utrecht

De provincie wil de voorraad kwalitatief goed, zoet grondwater als grondstof voor drinkwater beschermen. In de PMV zijn
beschermingszones vastgesteld rondom grondwaterwinningen. De PMV bevat regels en verboden voor de activiteiten die
de grondwaterkwaliteit negatief beïnvloeden. Op grond van de PMV worden meldingen op grond van meldingsplichtige
activiteiten nagetrokken en worden activiteiten buiten inrichtingen in grondwaterbeschermingsgebieden, boringsvrije
zones en waterwingebieden gehandhaafd. Er zijn voor 2017 geen partiële herzieningen van de PMV gepland.

17.2

Adviezen en meldingen grondwaterbescherming PMV – RUD Utrecht

De RUD Utrecht geeft uitvoering aan taken op het gebied van grondwaterbescherming door:

Adviseren en beoordelen van meldingen grondwaterbeschermingsgebieden van de gemeenten en initiatiefnemers.
Het betreft veelal voorgenomen activiteiten in beschermingsgebieden;

Advisering aan gemeenten en initiatiefnemers. Adviezen worden altijd kortgesloten met het betrokken
drinkwaterbedrijf. De RUD Utrecht fungeert daarnaast als vraagbaak voor bedrijven, agrariërs, belangenorganisaties en
particulieren. Het aantal vragen van gemeenten (o.a. over het al dan niet benodigd zijn van een vergunning) neemt
sterk toe;

Indien nodig een bijdrage leveren aan het opstellen van wijzigingen van de PMV (wordt voor 2017 niet verwacht, maar
wel input andere beleidsstukken provincie (voor 2017 geschat op 250 uur);

Deelnemen aan de gebiedsgesprekken die de provincie organiseert met de partners (gemeente, waterschap,
Rijkwaterstaat, drinkwaterleidingbedrijf, ODRU) om risico’s in beeld te brengen.
Vergunningverlening PMV – grondwaterbeschermingsgebieden
Product DVO
Product PDC
Uitvoeringsbeleid

Beleidsondersteuning en advisering
Advisering PMV

Melding PMV grondwaterbeschermingsgebieden
Advisering PMV

Advisering (geen product voor in PDC)
Gebiedsgesprekken

Beleidsondersteuning en advisering (8 gesprekken)
TOTAAL

17.3

Aantal
17

Uren
50
170
250
30
500

Toezicht en handhaving – RUD Utrecht

Om vast te stellen hoe de waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones ervoor staan,
worden er drie instrumenten gebruikt:

Fysieke controles

Surveillances

Gebiedsschouwen
In 2017 krijgt het illegaal parkeren in grondwaterbeschermingsgebieden prioriteit. Probleempunt blijft het parkeren van
auto’s in deze gebieden op locaties die niet voldoen aan de beschermende voorwaarden in de PMV (risico van lekkende
carters). Wanneer eigenaren hechten aan het voortbestaan van dergelijke parkeerstroken, dan zullen die stroken aan de
eisen van de PMV moeten gaan voldoen. In 2016 heeft deRUD Utrecht een inventarisatie gedaan van probleemsituaties en
een aanpak daarvoor in 2017 beschreven.
In 2017 staan er 20 fysieke controles gepland. Dat is minder dan in 2016 omdat het naleefgedrag goed te noemen is (slechts
één bedrijf illegaal in een waterwingebied en die situatie is inmiddels beëindigd). Regelmatige controle blijft wel van belang
vanuit preventieve werking om het naleefgedrag goed te houden. In 2016 zijn niet alle beschikbare uren benut. Een 100-tal
uren ten behoeve van fysieke controles wordt daarom bestemd voor een geplande derde gebiedsschouw. Hierdoor is er
e
voor deze 3 schouw geen aanvullend budget nodig. De surveillances zijn opgenomen in het hoofdstuk ‘Integrale
gebiedscontroles’ (zie hoofdstuk 11).
In 2016 is er 200 uur ingehuurd voor de uitvoer van twee schouwen. In 2017 worden er drie gebiedsschouwen uitgevoerd in
de grondwaterbeschermingsgebieden Bilthoven, Beerschoten en Zeist. Ook dit jaar krijgt deRUD Utrecht voor deze
aanvullende opdracht extra budget voor inhuur. Omdat er in 2017 drie gebiedsschouwen gepland staan, is er 100 uur extra
beschikbaar voor gesteld vanuit de fysieke controles. In 17 van de 29 grondwaterbeschermingsgebieden treedt de
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) samen met de gemeenten op als bevoegd gezag Wet milieubeheer. In 2017 worden
afspraken gemaakt met de ODRU om bij die gebiedscontroles aan te sluiten waardoor de regeldruk voor ondernemers
wordt verminderd en de samenwerking met de ODRU wordt geïntensiveerd.
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Toezicht en handhaving PMV – grondwaterbeschermingsgebieden
Product DVO
Product PDC
Grondwaterbeschermings
Fysieke controle PMV
gebieden
(grondwaterbeschermingsgebieden) (27 x 14 uur)
Gebiedsschouwen

Gebiedscontrole PMV grondwater (gebiedsschouw)

Aantal
20

Uren
275
100
€ 17.260
375 uur
€ 17.260

TOTAAL
AANVULLENDE OPDRACHT gebiedsschouw

18. Provinciale milieuverordening – ontgassen van schepen
In het voorjaar van 2017 zal een nieuw hoofdstuk van de PMV in werking treden dat ontgassen op binnenschepen verbiedt.
De provincie Utrecht wil met het verbod op (al dan niet varend) ontgassen in de Provinciale milieuverordening (PMV)
bereiken dat schepen, varend op de Utrechtse wateren, aldaar hun tanks niet via ontgassing reinigen. De schippers moeten
hun tanks in een ander gebied (zonder verbod) ontgassen of (nog beter) laten ontgassen aan een ontgassingsinstallatie. De
provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben al een dergelijk verbod opgenomen en ook de provincies Noord-Holland,
Zeeland en Gelderland treffen voorbereidingen om een verbod op te nemen in hun PMV.
Een controle op het verbod op varend ontgassen is eigenlijk een transportcontrole. Gelet op feit dat de ‘waterpolitie’
beschikt over de benodigde kennis, ervaring en middelen om deze taak adequaat uit te voeren, hebben wij ervoor gekozen
om het toezicht en de handhaving bij hen neer te leggen. Daarnaast hebben wij de landelijke eenheid of regionale
eenheden van de politie met taakaccent ‘nautisch’ aangewezen als toezichthouder op grond van hoofdstuk 3a ‘Ontgassen’
van de Provinciale milieuverordening 2013. Nagegaan wordt nog of de RUD Utrecht hier ook een rol in moet spelen.

19. Provinciale milieuverordening – stiltegebieden
19.1

Verantwoordelijkheid provincie Utrecht

In de provincie zijn er diverse stiltegebieden. De provincie is verantwoordelijk voor het aanwijzen van stiltegebieden en het
behoud van het stille karakter van een dergelijk gebied. Er kunnen ontheffingen worden verleend voor activiteiten in de
gebieden. Deze activiteiten moeten passen bij het stille karakter. De begrenzing en de regels over de stiltegebieden staan in
de Provinciale milieuverordening (PMV).

19.2

Vergunningverlening – RUD Utrecht

De RUD Utrecht heeft twee taken op het gebied van vergunningverlening:

Beantwoorden van vragen van derden over de Pmv.

Beoordelen van ontheffingsaanvragen voor voorgenomen activiteiten in stiltegebieden en het adviseren over
activiteiten nabij stiltegebieden.
Ontheffingsaanvragen hebben vaak betrekking op evenementen, zoals rooms-katholieke plattelandsjongerendagen,
georganiseerde proefrij-sessies met motoren, sinterklaasintochten, etc. (op jaarbasis zo’n 5 à 6 evenementen). Gemeenten
waren zich niet altijd bewust van de noodzaak van een ontheffing voor een evenement, waardoor achteraf veel rechtgezet
moest worden. De afgelopen jaren is door deRUD Utrecht geïnvesteerd om bewustzijn te vergroten en is de Pmv op
knelpunten aangepast. De tijdsbesteding zit nu met name in de advisering voorafgaand aan de aanvraag. Het behandelen
van herhaalaanvragen is minder tijdsintensief. Voor 2017 worden circa 6 aanvragen verwacht met een tijdsbesteding van
100 uur.
Vergunningverlening Pmv – stiltegebieden
Product DVO
Product PDC
Ontheffing Pmv

Ontheffing Pmv (stiltegebieden) (6 x 12 uur)

Beleidsondersteuning en advisering
TOTAAL

19.3

Aantal
6
6

Uren
100
100

Toezicht en handhaving – RUD Utrecht

De RUD Utrecht vult op drie manieren de toezichts- en handhavingstaken uit:

Bijdrage leveren aan de bekendheid van de Pmv stiltegebieden;

Handelen op basis van klachten en meldingen;

Actieve uitvoering controles op ontheffingen en opgelegde sancties naar aanleiding van eerdere overtredingen.
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Op basis van ervaringen over de afgelopen jaren lijkt 100 uur voldoende te zijn voor de uitvoering van de taken. Afgelopen
jaren is er veel geïnvesteerd in communicatie richting de gemeenten over evenementen in de stiltegebieden. Het aantal te
besteden uren blijft voor 2017 gelijk. Twee punten behoeven aandacht in 2017, namelijk de parkeeroverlast bij
landleven/boerderijdagen en de overlast van georganiseerde mountainbikes events op de ‘Amerongse Berg’. Net als andere
jaren wordt gereageerd op meldingen en klachten. Het genoemde aantal controles is indicatief.
Toezicht en handhaving Pmv – stiltegebieden
Product DVO
Product PDC
Toezicht stiltegebieden

Fysieke controle Pmv (stiltegebied) (8 x 12 uur)
TOTAAL

Aantal
8
8

20.

Wet milieubeheer en Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)

20.1

Verantwoordelijkheid provincie Utrecht

Uren
100
100

De Wabo heeft als doel om de fysieke leefomgeving te beschermen. In de Wabo is de omgevingsvergunning geregeld. Dit is
een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte en milieu. De provincie is bevoegd gezag voor
bedrijven die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies. Deze veelal grotere industriële en afvalverwerkende bedrijven
worden minimaal 1 maal per jaar gecontroleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Landelijke Handhavingsstrategie.
Het toezicht vindt plaats op grond van verleende vergunningen, ontheffingen en/of vanuit de Wabo, de Wm of het
Activiteitenbesluit.
De provincie heeft haar milieuvergunningtaken ingebracht bij deRUD Utrecht. DeRUD Utrecht huurt waar nodig expertise
van gemeenten in op het gebied van bouwen en ruimtelijke ordening.
Energietransitie
In het provinciale Coalitieakkoord en in het provinciale beleidsplan VTH 2016-2019 is energietransitie geenoemd als nieuwe
prioriteit. De ambitie is om in 2040 het grondgebied van de provincie klimaatneutraal georganiseerd te hebben. Dat
betekent net zoveel energie duurzaam produceren als verbruiken. In de praktijk betekent het dat inwoners en bedrijven
gemiddeld elk jaar 5% energie moeten besparen en ruim 1 Peta joule extra produceren. De ambities gaan hierin verder dan
landelijk afgesproken. Het jaar 2013 is als nulmeting gehanteerd.
Indicator
Energiebesparing

Streefwaarde
5% per jaar

2013
n.b.

2014
2,4%

2015
4,4%

2016
p.m.

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
Binnen het grondgebied van de provincie Utrecht vallen 5 bedrijven onder het BEVI. Bij een omgevingsvergunning milieu of
een ruimtelijk besluit rond zo'n bedrijf moet het bevoegd gezag rekening houden met veiligheidsafstanden ter bescherming
van individuen (plaatsgebonden risico) en groepen personen (groepsrisico). Twee bedrijven ressorteren onder de
interprovinciale Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG):



A. Smit en Zn. te Amersfoort
SC Johnson te De Ronde Venen

Drie bedrijven vallen onder de werkzaamheden van de RUD Utrecht:

A. v.d. Groep en Zn. te Bunschoten

Van Vliet groep te Nieuwegein

Remondis Argentia B.V. te Amersfoort
De vergunningen van deze drie bedrijven zijn actueel en volledig geregistreerd in Squit en het Risicoregister (RRGS). Voor
Remondis Argentia B.V. te Amersfoort geldt dat de vergunning onlangs is verleend (is een deel van het vroegere ROVA). Het
Risicoregister (RRGS) wordt hier nog op aangepast.

20.2

Vergunningverlening – RUD Utrecht

De RUD Utrecht geeft uitvoering aan de taken op het gebied van vergunningverlening:

Beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen;
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Beoordelingen van meldingen van inrichtingen;
Verantwoordelijk voor afstemming tussen verschillende onderdelen van de omgevingsvergunning;
Behandeling van aanvragen bij inrichtingen en adviesverzoeken (frontoffice).

De werkzaamheden zijn veelal vraag gestuurd en afhankelijk van initiatieven van burgers en bedrijven. Dit maakt inschatten
van het aantal aanvragen en verzoeken lastig.
De uitvoering in 2016 geeft geen reden tot het doorvoeren van grote aanpassingen in de uitvoering voor 2017. Wel blijkt
dat er minder uren nodig zijn voor de uitvoering van de taken. Daarom is er circa 2.000 minder uren geraamd. Er is
daarnaast een aantal opvallende punten:

Het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen is stabiel tot licht afnemend. De complexiteit van aanvragen leidt
vaak tot een vertekend beeld qua urenbesteding.

Er zijn minder ontheffingen verleend omdat er wordt geanticipeerd op een komende wijziging van de Wet
milieubeheer.

Het aantal maatwerkvoorschriften ligt hoger dan ingeschat. Dit is vanwege toevallige omstandigheden. Daarom is er
geen reden voor aanpassing in 2017;

Vanwege complexe zaken is het aantal uren bezwaar en beroep hoger dan verwacht.
Naar verwachting zal medio 2017 het nieuwe Landelijk Afvalplan (LAP-3) in werking treden. Dit plan heeft consequenties
voor de vergunningen voor afvalverwerkende bedrijven waarvoor met name de provincie het bevoegd gezag is. Deze
consequenties zullen in beeld gebracht worden en voor zover dit noodzakelijk is, worden verwerkt.
Daarnaast is er vanuit het team vergunningverlening bedrijven een grote betrokkenheid bij het wetgevingstraject rondom
de komende Omgevingswet en de consequenties daarvan voor de RUD Utrecht. Bij de implementatie wordt in toenemende
mate samengewerkt met de ODRU, de provincie Utrecht en een aantal deelnemende gemeenten.
Provinciale inrichtingen die door deRUD Utrecht Utrecht worden behandeld, zijn allemaal IPPC-inrichtingen en derhalve
vergunningplichtig. Bij de beoordeling van de aanvraag en de opstelling van de vergunning met voorschriften wordt het
onderdeel energiebesparing als vast onderdeel meegenomen. Indien hiertoe aanleiding is wordt een
onderzoeksverplichting danwel andere maatregelen voorgeschreven. Uitgezonderd zijn de bedrijven die verplicht meedoen
met de CO2 emissie-handel. Indien een bedrijf het convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA) heeft
ondertekend, worden de onderzoeken die in dit kader zijn uitgevoerd bij de vergunningverlening betrokken.
In vorige uitvoeringsprogramma’s zijn productieve uren voor de afhandeling van de procedures separaat benoemd. In het
onderstaande overzicht zijn deze uren over de producten verdeeld. In 2017 zal door monitoring duidelijk worden hoe de
werkelijke kentallen zijn.
Vergunningverlening Wet milieubeheer en Wabo
Product DVO
Product PDC
Vooroverleg Wabo

Vooroverleg Wm/Wabo
Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
(industrie/agrarisch)

Milieu neutrale veranderingsvergunning

Oprichtings- revisievergunning
Melding Activiteitenbesluit

Melding Activiteitenbesluit categorie 1 t/m 6
Ontheffing Wm

Ontheffing verbranden buiten inrichting
Maatwerkvoorschriften

Maatwerkvoorschriften
Ambtshalve wijziging milieudeel

Wijziging van voorschriften op verzoek
omgevingsvergunning

Wijziging van voorschriften ambtshalve
Projecten incl. Wabo-coördinatie 
Wabo-coördinatie
Bezwaar, beroep en voorlopige

Behandeling voorlopige voorziening, bezwaar en beroep
voorziening
TOTAAL

20.3

Aantal
30

Uren
1300
4559

10
10
5
2

356
100
175
180
1200
630
8500

Toezicht en handhaving – RUD Utrecht

De uitvoering van taken op het gebied van toezicht en handhaving zijn:

Toezicht op inrichtingen die vallen onder de Wabo;

Transportcontroles;

Consignatie en klachtenafhandeling en milieuklachtentelefoon;

Administratief toezicht;

Systeemgericht toezicht;
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Ketentoezicht en Informatie Gestuurde Handhaving (IGH);
Energiecontroles.

Toezicht op inrichtingen
De resultaten van toezicht en handhaving in 2016 geven geen aanleiding om voor 2017 een andere werkwijze voor te
stellen. Het toezicht bij de provinciale bedrijven zal plaatsvinden zoals dit ook in 2016 is gedaan. Dat wil zeggen dat bij ieder
bedrijf minimaal 1 maal per jaar een integrale controle plaatsvindt en bij de bedrijven, waarvan bij de risico-inventarisatie
gebleken is dat hier meer toezicht noodzakelijk is, zullen meer of aanvullende specifieke controles worden uitgevoerd. Te
denken valt aan ‘de Dukdalf’ te Mijdrecht, Pouw te Utrecht en Smink te Amersfoort. De beschikbare uren zijn iets (160 uur)
toegenomen. Ook in 2017 wordt er naar toegewerkt om ieder bedrijf minimaal één keer te bezoeken. Bij de uitvoering van
de controles zal in 2017 extra aandacht worden gegeven aan het energieverbruik bij bedrijven. Hiervoor is onder andere
een kwartiermaker energie aangesteld die uitvoering gaat geven aan het plan van aanpak energiebesparing bedrijven.
Bij de provinciale inrichtingen wordt minimaal 1 maal per jaar een integrale controle uitgevoerd. Daarnaast vindt er bij de
aandachtsbedrijven (hogere scores bij de risico-inventarisatie) gericht extra toezicht plaats. Dat kan bestaan uit specifieke
controles op onderdelen, meer controles i.v.m. grote verscheidenheid aan activiteiten, meer aandacht i.v.m.
overlast/klachten, bestuurlijke gevoeligheid of nieuwe ontwikkelingen bij aanvragen/vergunningen. Voorbeelden hiervan
zijn Smink Afvalverwerking B.V., Theo Pouw B.V. , Asfaltcentrale Utrecht, Van der Groep te Bunschoten, ‘de Dukdalf’ te
Mijdrecht. Bij de firma Beelen zullen op verzoek van de provincie in 2017 extra (deel-)controles worden uitgevoerd. Van de
ontwikkelingen van deze bedrijven wordt halfjaarlijks verslag gedaan aan de provincie. Deze verslaglegging wordt
gecombineerd met een overzicht van de gedoogsituaties.
Toezicht- en handhavingscontroles worden meestal aangekondigd bij de inrichtinghouder. Wanneer een verrassingseffect
toegevoegde waarde heeft, worden onaangekondigde controles uitgevoerd. De verhouding aangekondigde, dan wel
onaangekondigde controles is circa 80:20 en is ter beoordeling van de toezichthouder/handhaver.
In 2016 werd bij provinciale bedrijven alleen gewisseld van toezichthouder op natuurlijke momenten. Hierdoor is niet
voldaan aan het voornemen alle bedrijven iedere drie jaar te wisselen (zie hoofdstuk 5.3) maar konden de geplande
werkzaamheden wel worden uitgevoerd. In 2017 wordt ervoor gekozen maximaal circa 20% van de provinciale bedrijven
van toezichthouder te laten wisselen.
Transportcontroles
In 2017 staan weer ongeveer 8 transportcontroles gepland. Deze worden uitgevoerd in samenwerking met de politie in
groter of kleiner verband. Bij deze controles worden ook medewerkers van de ODRU ingezet en wordt er gezamenlijk met
de ODRU opgetrokken. Hierover zijn afspraken gemaakt. Transportcontroles bevorderen de verstandhouding tussen deRUD
Utrecht en de verschillende handhavende instanties (zoals Inspectie ILT, politie, omgevingsdiensten, Voedsel- en
Warenautoriteit, belastingdienst en de ODRU). Transportcontroles zijn ook een goed platform voor kennisoverdracht in de
wirwar van regels. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat voor het plaatsvinden van de controles er sprake is van
afhankelijkheid van de politie. De afgelopen jaren is gebleken dat hierdoor vaak het aantal controles niet gehaald kon
worden.
Consignatie en klachtafhandeling
De consignatie c.q. afhandeling van klachten is in 2016 goed vormgegeven. Er is een toename geweest van het aantal
klachten over de gehele linie. Vandaar dat het aantal uren voor de afhandeling van de (provinciale) milieuklachten is
toegenomen. De Milieuklachtentelefoon raakt steeds meer bekend bij burgers en bedrijven. De inhoud van de klachten
wordt steeds breder. Naast klachten over bedrijven worden er ook steeds meer klachten over de leefomgeving binnen
gemeenten ontvangen (deze worden ‘gedeclareerd’ bij de betreffende gemeenten.) Ondanks de hoge inzet van
medewerkers bij de klachtenafhandeling kon niet worden voorkomen dat enkele bedrijven in Bunschoten nog steeds een
groot aantal geurklachten veroorzaken (Van der Groep en Hubun). Ook zijn er naar aanleiding van klachten diverse
handhavingstrajecten ingezet tegen diverse andere overlast veroorzakende bedrijven (saneringslocatie aan de Leidsekade
te Utrecht – stank, windmolenpark Houten – geluid en lichthinder, cafetaria te Bunschoten – geuroverlast, Bonder te
Utrecht i.v.m. geluidsoverlast). In 2017 overleggen RUD Utrecht, ODRU en de diverse gemeenten op welke wijze de
verschillende klachten qua communicatie op de meest effectieve manier kunnen worden afgehandeld.
Opgemerkt wordt dat werkzaamheden in het kader van de Milieuklachtentelefoon vaak in het weekend en in de avonduren
worden uitgevoerd. De hiermee samenhangende kosten worden naar evenredigheid verdeeld over alle 12 opdrachtgevers.
Administratief toezicht
Administratief toezicht vindt in de praktijk plaats tijdens de reguliere controles. Met name de afvalverwerkers worden bij
controles ook administratief gecontroleerd en bij vermeende onregelmatigheden wordt verder onderzoek gedaan.
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IGH en ketentoezicht
In 2017 zal verder invulling gegeven gaan worden aan IGH en ketentoezicht: DeRUD Utrecht wil alleen daar handhaving
inzetten waar er echt iets aan de hand is. Daarom worden hiervoor nieuwe technieken gebruikt voor de omgang met data
en informatie. Op informatiegebied wordt de samenwerking gezocht met partnerorganisaties, onder andere de VRU en de
ODRU. De pilot ‘ogen en oren’ wordt doorgezet om ambtenaren in het veld via een applicatie in staat te stellen om op een
snelle manier elkaar te kunnen informeren over verdachte activiteiten/situaties. Ook wordt ingezet op data-analyse. Data
van andere organisaties wordt gecombineerd met onze eigen datasets om zo illegale activiteiten op te sporen. Deze
worden op een kaart geplot om direct te zien waar handhaving nodig is. Deze werkwijze zal eerst bij bodembescherming
worden ingezet.
We vinden het belangrijk dat handhavers effectief gezien meer tijd overhouden voor handhaving. Daarom wordt het
registreren van informatie gefaciliteerd. Er start een pilot om met behulp van een digitale checklist de registratie in het veld
te doen. Als laatste wordt de planning van handhavers geoptimaliseerd door gebruik te maken van een risicoanalyse voor
bedrijven. IGH en ketentoezicht zullen ertoe leiden dat de handhaving bij de RUD Utrecht steeds efficiënter en effectiever
wordt.
Energiecontroles
In het ‘plan van aanpak energiebesparing bedrijven’ is het belang van energietoezicht en -handhaving benadrukt, met name
de thematische inspecties energie. In de aanpak op maat moet voor de provincie bepaald worden hoe dit voor provinciale
12
inrichtingen wordt ingevuld. In eerst instantie wordt daarom gekeken welke provinciale inrichtingen EED-auditplichtig zijn.
Vervolgens zal voor de overige inrichtingen, in samenspraak tussen toezichthouders van de RUD Utrecht en een
vertegenwoordiging van de provincie, bekeken worden welke inrichtingen nog in aanmerking komen voor een thematische
inspectie energie. Hierbij is het belangrijk te overwegen welk extra budget hiervoor vrij gemaakt kan worden en hoe
activiteiten zijn te spreiden naar latere jaren. Op 10 juli 2015 is de ‘Tijdelijke regeling artikelen 8 en 14 Richtlijn energieefficiëntie’ op basis van de Wet milieubeheer ingevoerd. Deze regeling implementeert de EED voor Nederland. Deze
regeling verplicht ‘grote ondernemingen’ in Nederland tot het uitvoeren van een energie-audit. Het bevoegd gezag
beoordeelt of aan de EED-audit verplichtingen is voldaan. Ook de provincie zal in haar rol als bevoegd gezag moeten toezien
op EED-audit verplichtingen. Het bestand aan inrichtingen waarvoor de RUD Utrecht de VTH-taken voor de provincie
vervult, zal EED-plichtige ondernemingen bevatten. Welke dit zijn wordt in een aanpak op maat worden onderzocht. Naar
schatting zijn er zo’n 500 EED plichtige bedrijven in de provincie Utrecht. Een deel daarvan zal onder het bevoegd gezag
vallen van een gemeente die deelnemer is in RUD Utrecht. De inschatting is dat een groot aantal van deze bedrijven
kantoren betreft en waarschijnlijk nog niet geregistreerd is in het inrichtingenbestand van de betreffende gemeente. De
RUD Utrecht zal voor de provincie de werkzaamheden rond EED-afhandeling uitvoeren. De energietoezichttrajecten zullen
bij provinciale bedrijven voornamelijk gebaseerd zijn op de Wabo. De kosten van EED-afhandeling worden gedekt door het
Rijk. De provincie Utrecht kan hiervoor aanspraak maken op haar deel van een bedrag dat het Rijk stort in het
Provinciefonds.
Toezicht en Handhaving Wet milieubeheer en Wabo
Product DVO
Product PDC

Fysieke controle milieu-inrichting categorie 5, 6 IPPC
Toezicht op inrichtingen

Transportcontroles
Consignatie en
klachtenafhandeling
Administratief toezicht
Systeemgericht toezicht
Ketentoezicht en IGH
Materieel:
Milieuklachtentelefoon

Totaal
Materieel




bedrijven:
o
inclusief inspanningen in het kader van extra toezicht
energiebesparing13
o incl uitbijters milieu-inrichtingen cat. 5,6, IPPC en
Projecten; extra inzet bij aandachtsbedrijven en
roulering van bedrijven onder toezichthouders
Gebiedscontrole transport
Behandeling milieuklachten en consignatie





Administratieve controle PRTR beoordeling
Systeemtoezicht
IGH en ketentoezicht

Aantal
53

Uren
3446

7
450

84
1350

20

320
100
700
€ 10.000

6000
€10.000

12

Energy Efficiency Directive
RUD Utrecht ontvangt van het ministerie van I&M budget ten behoeve van extra energietoezicht. Afhankelijk van de prioriteiten
die landelijk bepaald worden, zal ook bij provinciale bedrijven extra energietoezicht plaatsvinden.
13
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Kwartiermaker Energie
Eind 2016 hebben de RUD Utrecht en haar opdrachtgevers, waaronder de provincie, een plan van aanpak energiebesparing
bedrijven vastgesteld waarin de taken en betrokkenheid van de RUD Utrecht verder wordt uitgewerkt. Ook is er een
kwartiermaker aangesteld bij de RUD Utrecht die het plan van aanpak in de praktijk gaat borgen. Dat moet leiden tot het
uitvoeren van de wettelijk verplichte energietaken voor bedrijven naar wens van de deelnemers door toezicht te houden op
naleving van energiebesparingsverplichtingen voor bedrijven o.b.v. de Wet milieubeheer en het houden van toezicht op de
naleving van de verplichting tot get uitvoeren van een energie-audit door grote ondernemingen op basis van de EEDrichtlijn. Ook moeten VTH-werkzaamheden beter aanhaken op projecten die bij deelnemers lopen op het gebied van
duurzaamheids- of klimaatbeleid. Waar mogelijk moeten ze worden vertaald naar een gezamenlijke ambitie.
Energie
Product DVO
Product PDC
Kwartiermaker Energie
AANVULLENDE OPDRACHT kwartiermaker energie:

Aantal

Uren
€ 80.000

21. Wet milieubeheer – BRZO
Het BRZO vindt zijn oorsprong in drie verschillende wetten: de Wabo, de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet op de
Veiligheidsregio's. Het BRZO is een voorbeeld van coördinatiewetgeving. In Nederland vallen ruim 400 bedrijven onder het
Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO 2015). Het BRZO 2015 implementeert de Europese Seveso III-richtlijn in Nederland.
Het integreert wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsveiligheid, omgevingsveiligheid en rampbestrijding in een
juridisch kader. Doelstelling is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken
zijn. Het BRZO 2015 stelt eisen aan de meest risicovolle bedrijven in Nederland. Ook regelt het besluit de wijze waarop de
overheid daarop moet toezien. De BRZO-bedrijven worden gecontroleerd door interdisciplinaire teams van het Ministerie
van SZW en de Veiligheidsregio's. De coördinatie daarvan ligt bij gespecialiseerde omgevingsdiensten, de zgn. BRZO-RUD
UTRECHT's. Daarvan zijn er 6 in Nederland. Voor de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland is dat de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). De provincie Utrecht en de gemeenten met BRZO-bedrijven
hebben in 2013 hun vergunningverlenings- en handhavingstaken bij deze bedrijven in mandaat aan de OD NZKG
overgedragen. Sinds 1 januari 2016 zijn alleen nog de provincies het bevoegde gezag voor BRZO-bedrijven en voor bedrijven
die vallen onder categorie 4 van de RIE (Richtlijn industriële emissies). Daarmee vallen alle majeure risico-inrichtingen onder
provinciaal bevoegd gezag. In de provincie Utrecht zijn dat er 13. Dat worden er in de loop van 2017 of 2018 14.
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG, opdrachtnemer) staat voor de bewaking en bevordering van de
veiligheid en kwaliteit van de fysieke leefomgeving in het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast vervult de ODNZKG de rol van
BRZO-omgevingsdienst voor Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Vanuit die missie heeft de opdrachtnemer zijn
kernwaarden benoemd. Bij die kernwaarden past een transparant en prestatiegericht sturings- en financieringssysteem
(PGF) waarbij de opdrachtgever, binnen de meerjarig vastgestelde financiële kaders, kan sturen op inzet en beleidsmatige
keuzes kan maken. Met de nieuwe prestatiegerichte financieringsmethodiek wil de opdrachtnemer aansluiten op de
behoefte van de opdrachtgevers en meedenken bij ontwikkelopgaves. Uitgangspunt is dat er een transparante methodiek
ontstaat voor zowel de opdrachtgevers als opdrachtnemer waardoor een stabiele (financiële) situatie ontstaat. De
uitvoeringsovereenkomst komt in 5 stappen tot stand:
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Om eenduidig te kunnen begroten zijn samenhangende taken in één pakket ondergebracht. In de uitvoeringsovereenkomst
zal sprake zijn van een kernpakket Milieu, Bouw en Bodem. Dit zijn de uitvoerende VTH-taken die rechtstreeks worden
gekoppeld aan de bedrijven, de bouwactiviteiten en bodemactiviteiten. Alle productieactiviteiten worden zo veel mogelijk
begroot op basis van uniforme kengetallen die zijn afgeleid van een uniform uitvoeringsniveau. Alle productieactiviteiten
worden dus op gelijke wijze begroot en uitgevoerd. Vervolgens worden op basis van het profiel, samen met de opdrachtgever, de prioriteiten bepaald. Deze worden deels vertaald in de concrete invulling in het VTHUP (Uitvoeringsprogramma).
Daarnaast is sprake van een aanvullend pakket waarin per opdrachtgever specifieke taken en projecten zitten. Het
randvoorwaardelijk pakket bevat taken van algemeen nut die nodig zijn voor de dienstverlening van de opdrachtnemer.
Deze taken zijn gelijk voor alle opdrachtgevers en de kosten worden naar historische inbreng verdeeld. Door ook jaarlijks
het VTHUP op te stellen geeft de opdrachtnemer uitvoering aan de wettelijke vereisten uit het Besluit omgevingsrecht (Bor)
en de bijbehorende Regeling omgevingsrecht (Ror). In het VTHUP wordt de inzet op de VTH taken nader gespecifieerd en
geprioriteerd binnen de (financiële) kaders van deze Uitvoeringsovereenkomst.
Speciale aandachtspunten 2017
De kern van onze opdracht aan de ODNZKG is de adequate uitvoering van de Wabo- en BRZO-taken bij de provinciale
risicobedrijven. Voor het BRZO wordt jaarlijks een inspectieprogramma opgesteld. Kern van het toezicht is het beheersen
van veiligheidsrisico’s. In landelijk verband wordt jaarlijks een aanvullend aandachtspunt geformuleerd. Voor 2017 is dat
veroudering van installaties en corrosie (‘ageing’). Vanaf 2017 gaan de BRZO+ inspecteurs door het gebruiken van een
nieuw inspectie-instrument het thema Ageing inspecteren. Dit instrument is ontwikkeld om ageing te inspecteren bij de
reguliere inspecties op arbeidsveiligheid, brandveiligheid en milieuveiligheid. Dit past binnen de bestaande BRZO+
inspectiemethodieken. De ODNZKG hanteert een systeem van ranking van bedrijven op hun score ten aanzien van fysieke
veiligheid, incidenten en veiligheidscultuur. Op basis van deze score krijgen bedrijven een passende vorm van toezicht.
Daarbij gaat het altijd zowel om aangekondigde als onaangekondigde controles.
Bij risicobedrijven zijn constructieve veiligheid en externe veiligheid sterk met elkaar verweven. Vanaf 2017 voert de
ODNZKG ook de WABO-bouwtaken uit bij risico-inrichtingen. Tot 2017 werden die taken uitgevoerd door de betreffende
gemeenten. Daarmee wordt invulling gegeven aan afspraken die in IPO-verband zijn gemaakt met VNG, I&M en V&J en die
sinds 2016 in de Wet VTH zijn vastgelegd.

BedrijvenToezicht en Handhaving Wet milieubeheer - BRZO

Bedrijfsnaam

Locatie

Antonie van Leeuwenhoekterrein
(v.h. RIVM)
Argos Storage B.V.

De Bilt
Utrecht

Brzo

Bakker Remmerden B.V.
BASF Nederland B.V.

Rhenen
De Meern

Brzo
Brzo

Dishman Netherlands B.V.

Veenendaal

Ecolab Production Netherlands B.V.

Nieuwegein

Brzo

GBV-WECO Vuurwerk B.V.
Gulf Oil Nederland B.V. (Nigtevecht)

Veenendaal
Nigtevecht

Brzo
Brzo

Handelmaatschappij A. Smiten Zn.
B.V.
MSD Animal Health
XPO Logistics (voorheen Norbert
Dentressangle Logistics B.V. )
Nuscience B.V. (Nog geen actieve
inrichting)
SC Johnson Europlant B.V.
Van Appeldoorn Chemical Logistics

Amersfoort

Brzo

De Bilt
Veenendaal

Brzo

Utrecht

Brzo

Mijdrecht
Woudenberg

Brzo
Brzo

Kernpakket BRZO

sub- totaal uren

BRZO

RIE 4

Soort

RIE 4

Vaccinproductie

RIE 4

RIE 4

(RIE 4)

Op- en overslag olie en
brandstof
Gasopslag
Productie
katalysatoren
Productie grondstoffen
voor farmacie en
voedingsmiddelen
Productie
reinigingsmiddelen
Vuurwerkopslag
Opslag olie en
brandstof
Chemische
grondstoffen
Vaccinproductie
Op- en overslag
gevaarlijke stoffen
Productie premixen
veevoeder
Vullen spuitbussen
Op- en overslag
gevaarlijke stoffen

Regulering en
Toezicht begrote
uren
388
485
485
485
388

485
485
485
485
388
485
485
485
485
6.499
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Taken van algemeen nut voor de
dienstverlening

Met o.a. Bestuursondersteuning, consignatiedienst,
verweer bezwaaren beroep, regiebureau, risico- en
informatie gestuurd werken.
Aantal uren OD NZKG 48.109. Aandeel prov. Utrecht 2,1 %

1.015

Totaal uren OD NZKG

7.514

22. Wet Milieubeheer – Vuurwerkbesluit
22.1

Verantwoordelijkheid provincie Utrecht

In het Vuurwerkbesluit zijn eisen en regels gesteld aan een verantwoorde omgang en opslag van vuurwerk. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Vergunningverlening voor opslag van
vuurwerk valt onder de reguliere taak in het kader van de Wet milieubeheer. Het Vuurwerkbesluit stelt specifieke eisen aan
de vergunning voor de inrichting. Ook stelt het Vuurwerkbesluit strenge veiligheidseisen aan het afsteken van professioneel
vuurwerk. Door middel van het verstrekken van vergunningen, het beoordelen van meldingen en het toezicht en
handhaving op ontbranden wordt deze taak ingevuld.
In overleg met de provincie wordt gekeken naar de effecten van de nieuwe Wet natuurbescherming in relatie tot de
vergunningverlening en de handhaving van de Vuurwerkbesluit.

22.2

Vergunningverlening – RUD Utrecht

Voor vergunningverlening is de volgende driedeling in activiteiten te maken:

Afhandeling van verzoeken tot ontbranding;

Afhandeling van melding;

Uitvoeren van beleidsondersteuning.
Er is altijd een piek in aanvragen in aanloop naar de feestdagen in april/mei, de zomervakantie en de jaarwisseling. De
hoeveelheid werk is vraag gestuurd. Het is de verwachting dat er in 2017 circa 300 uur minder nodig is. Met name omdat er
per melding minder tijd wordt besteed dan in 2016 nog gepland. Een trend is dat er steeds meer (eenvoudige) meldingen
worden ingediend en steeds minder (complexere) ontbrandingstoestemmingen worden aangevraagd. De landelijke
discussie rondom het afsteken van vuurwerk lijkt ook effect te hebben op het aantal grotere vuurwerkevenementen dat
aangevraagd en verleend wordt. Het aantal ontbrandingstoestemmingen is daarom met 10 verlaagd.
Er wordt deelgenomen aan de landelijke LWVC-overlegmomenten. In verband met eerder veranderde wet- en regelgeving
wordt in de landelijke overleggen aandacht besteed aan het uniformeren van werkwijzen, handreikingen en het delen van
kennis. Vanuit de gemeenten komen er ook veel vragen over het organiseren van vuurwerkevenementen. Vanuit
vergunningverlening wordt dan meegedacht over hoe e.e.a. op verantwoorde wijze mogelijk gemaakt kan worden.
Vergunningverlening Wet milieubeheer – Vuurwerkbesluit
Product DVO
Product PDC
Melding vuurwerk

Melding vuurwerk ontbranding
Ontbrandingstoestemming

Beschikking ontbrandingstoestemming vuurwerk
vuurwerk
Landelijke overleggen

Beleidsondersteuning en advies vuurwerk
TOTAAL

22.3

Aantal
50
30

Uren
800
1100
100
2000

Toezicht en Handhaving – RUD Utrecht
14

Het streven is alle vuurwerkevenementen te controleren. Herhalende evenementen worden in principe één keer
gecontroleerd. In de praktijk is dit sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van toezichthouders omdat het toezicht op
feestdagen (bijv. Koningsdag met meestal meerdere evenementen tegelijk), in het weekend en/of in de avonduren gebeurt.
Hierdoor is een 100% score in 2016 niet helemaal gelukt (5 ontbrandingen werden niet gecontroleerd). Ervaring wijst uit
dat het controleren van evenementen nodig blijft omdat het spontaan naleefgedrag beter kan. Door de huidige actieve

14

Utrechtse bedrijven die meer dan 10.000 kg of professioneel vuurwerk opslaan, worden periodiek bezocht. Bij
vuurwerkopslagplaatsen waarbij aan particulieren wordt verkocht, vinden controles op verkoopdagen plaats. Deze controles vallen onder
de Wabo bedrijven.
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controles worden regels wél gevolgd en worden evenementen nu zelden stilgelegd. Het aantal uren is met 200 verlaagd ten
opzichte van 2016 als gevolg van het verminderde aantal ontbrandingstoestemmingen bij vergunningen.
Toezicht en handhaving Wet milieubeheer – Vuurwerkbesluit
Product DVO
Product PDC
Toezicht

Fysieke controle vuurwerkevenement
vuurwerkevenementen
TOTAAL

Aantal
83

Uren
1000
1000

23. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden
23.1

Verantwoordelijkheid provincie Utrecht

Het doel van de Whvbz is om de gezondheid en veiligheid van zwemmers en baders te beschermen. De provincie Utrecht
heeft als wettelijke taak ervoor te zorgen dat bezoekers van badinrichtingen en zwemlocaties in oppervlaktewater op haar
grondgebied aangenaam en veilig kunnen zwemmen. Voor de uitvoering van de Whvbz wordt gebruik gemaakt van de
instrumenten bestuurlijke waarschuwing, last onder dwangsom en last tot sluiting of zwemverbod. De ambitie is om de
kwaliteit van de Utrechtse zwembaden en zwemlocaties te verbeteren op de volgende punten:

Kwaliteit zwemwater;

Toezicht veiligheid zwemmers;

Legionella preventie zwembaden.

23.2

Toezicht en handhaving – RUD Utrecht
15

De werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving badinrichtingen A/B betreffen :

Fysieke controle van de openbare en niet-openbare zwembaden (hotels, campings, etc.) met extra aandacht voor
openingen onder de waterspiegel, legionellapreventie en toezicht op zwemmers in verband met enkele recente
verdrinkingsgevallen.

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

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

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

Implementeren van de nieuwe zwemwaterregelgeving.
Alle A-locaties worden minimaal éénmaal per jaar gecontroleerd. Voor iedere constatering van één of meerdere
overtredingen wordt een bestuurlijke waarschuwing afgegeven in de vorm van een bestuurlijke brief, onafhankelijk van de
ernst van de overtreding(en).
16

De werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving zwemlocaties in oppervlaktewater (C en D) betreffen :

Fysiek veiligheidsonderzoek van zwemlocaties vóór aanvang zwemseizoen (1 mei 2016) + beoordeling aantal/ staat
publieksinformatieborden; hiervoor is ook € 3.500,- materieel budget beschikbaar in 2017;

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

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

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

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

15

Categorie A: Badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater en waarvan
tenminste één bassin een wateroppervlakte van 2 m2 of meer heeft en dieper is dan 0,50 meter
Categorie B: Badinrichtingen, ingericht voor het zwemmen of baden anders dan in oppervlaktewater en waarvan
tenminste één bassin een wateroppervlakte van 2 m2 of meer heeft en geen van de bassins dieper is dan 0,50 meter
16
Categorie C: Aangewezen oppervlaktewaterlocaties die speciaal ingericht zijn om te zwemmen.
Categorie D: Aangewezen oppervlaktewaterlocaties die niet speciaal zijn ingericht om te zwemmen maar waar
toch regelmatig door een aantal mensen wordt gerecreëerd en gezwommen.
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De ervaringen met de uitvoering in 2016 geven geen reden voor aanpassingen in 2017. Er is daarentegen ook geen reden
om minder energie in het toezicht te stoppen: Het spontane naleefgedrag is voldoende, maar de aandacht mag niet
verslappen.
De voorbereiding van de komende Omgevingswet zal ook in 2017/2018 de nodige aandacht opeisen. Dit kan binnen de
bestaande uren worden opgelost.

Toezicht en handhaving Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Product DVO
Product PDC

Beleidsondersteuning en advies WHVBZ

Publieksinformatie, veiligheid en consignatie

Materieel budget (bebording etc.)
Toezicht op 127 badinrichtingen 
Administratieve controle zwemwater
(binnen- en buitenzwembaden/

Fysieke controle zwemwater
peuterbaden, A/B locaties)

Fysieke controle nieuwbouw/renovatie A+B
Toezicht op 27 ingerichte en vrij

Administratieve controle zwemwater
toegankelijke zwemlocaties in

Fysieke controle zwemwater
oppervlaktewater (C/D locaties)
TOTAAL
Materieel budget

Aantal

Uren
500

652

€ 3.500
2100

135

900

3500
€3.500

24. Wet Luchtvaart
24.1

Verantwoordelijkheid provincie Utrecht

De provincie is bevoegd tot het vaststellen van luchthavenbesluiten en luchthavenregelingen. Daarnaast kan de provincie,
voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein dat geen luchthaven is, een ontheffing verlenen. Hiervoor zijn
beleidsregels TUG opgesteld. De provincie houdt zich alleen bezig met opstijg- en landingslocaties. Gebruik van het
luchtruim en de regels m.b.t. veiligheid worden door de rijksoverheid gehandhaafd. Voor 2017 wordt extra aandacht
besteed aan hoe er nadere invulling kan worden gegeven aan het gestelde in artikel 6 van de beleidsregels TUG inzake het
opstijgen en landen in de nabijheid van natuur- en stiltegebieden. Hierbij wordt integraal afstemming gezocht met o.a. de
beleidsvelden stiltegebieden en de Wet natuurbescherming.

24.2

Vergunningverlening – RUD Utrecht

Wat betreft vergunningverlening voert de RUD Utrecht de volgende taken uit:

Verlenen van ontheffingen tijdelijk en uitzonderlijk gebruik.

Luchthavenbesluit en luchthavenregeling.
In 2016 is er een nieuwe Luchthavenregeling bijgekomen, namelijk het UMC Utrecht t.b.v. de spoedzorg. Het ontwerp
hiervan is tijdsintensief geweest en heeft gezorgd voor een overschrijding van het aantal uren. Naar verwachting zullen er in
2017 geen nieuwe Luchthavenregelingen bijkomen, daarom is het aantal uren op nul gezet. Het aantal uren voor de
ontheffing TUG is eveneens naar beneden bijgesteld. Dit omdat er kritisch is gekeken naar de benodigde uren voor een
ontheffing en de cijfers steeds realistischer worden. Daarnaast is er tijd in gestoken om met name het proces van het
verlenen van de generieke TUG’s efficiënter te kunnen doorlopen. Er blijken minder uren nodig dan in voorgaande jaren
begroot om hetzelfde aantal ontheffingen af te geven. Tot slot is ingeschat dat er 40 uur nodig is voor beleidsondersteuning
en advisering richting de provincie.
Vergunningverlening Wet luchtvaart
Product DVO
Product PDC
Ontheffing tijdelijk en

Ontheffing luchtvaart generieke TUG
uitzonderlijk gebruik (TUG)

Ontheffing luchtvaart locatiegebonden TUG
Luchthavenbesluit en

Beschikking luchtvaart luchthavenregeling
Luchthavenregeling

Beschikking luchtvaart luchthavenbesluit

Beleidsondersteuning en advisering
TOTAAL

24.3

Aantal
80
0

Uren
1560
0
40
1600

Toezicht en handhaving – RUD Utrecht

De werkzaamheden in het kader van toezicht en handhaving betreffen:

Toezicht en controles op TUG-ontheffingen;
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Toezicht op luchthavenregeling en luchthavenbesluit.
De werkzaamheden hebben zowel betrekking op zogeheten vaste velden (luchthavenregelingen - vijf in totaal) als flexibele
locaties. Vaste velden zijn locaties van waar frequent gevlogen kan en mag worden. Deze worden jaarlijks beoordeeld.
Het uitgangspunt is om iedere TUG-ontheffing tenminste éénmaal per jaar te controleren. Hiermee wordt inzichtelijk op
welke wijze gebruik wordt gemaakt van de ontheffing.
Het aantal vliegbewegingen is afhankelijk van de weersomstandigheden. Het komt voor dat gemelde vluchten uiteindelijk
niet worden uitgevoerd. In 2017 wordt een voorstel uitgewerkt om de meldingstermijn, die gesteld zijn in de generieke
TUG-ontheffing van de ballonvaarders aan te passen van 48 uur naar 6 uur. Het blijkt dat een meldingstermijn van 48 uur in
de praktijk niet haalbaar is omdat ballonvaarders immers afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Door deze
aanpassingen kan het aantal meldingen dat administratief moet worden afgehandeld flink teruglopen. In de aantallen voor
2017 is hierop voorgesorteerd.
In verband met de steeds langere nazomers, toenemende populariteit en gebruik van luchtvaart voor goede doelen, moet
rekening worden gehouden met een toenemend aantal controles op TUG-ontheffingen. Een merendeel van de
vliegbewegingen vindt plaats in de avond en de weekenduren. Controles op dergelijke tijdstippen leggen een extra claim op
het totaal beschikbare aantal uren. Vooralsnog is de tijdsbesteding gelijk gehouden aan die van 2016. Eventueel zal
prioritering binnen de werkzaamheden plaats moeten vinden.
Toezicht en handhaving Wet milieubeheer – Vuurwerkbesluit
Product DVO
Product PDC
Toezicht ontheffing tijdelijk en

Administratieve controle luchtvaart
uitzonderlijk gebruik (TUG)

Fysieke controle luchtvaart
17
Toezicht luchthavenbesluit en

Fysieke controle luchtvaart
luchthavenregeling
TOTAAL

Aantal
100
20
5

Uren
200
380
125
705

25. Wet lokaal spoor
25.1

Verantwoordelijkheid provincie Utrecht

Op 1 december 2015 zijn de Wet, het Besluit en de Regeling lokaal spoor in werking getreden. Daarin worden activiteiten
omtrent de metro- en tramlijnen in Utrecht wettelijk geregeld. Er wordt momenteel een nieuw spoor aangelegd in de
provincie Utrecht naar de Uithof. Dit vraagt tijd en inzet. Wij hebben deze taken in mandaat belegd bij de RUD Utrecht. De
Inspectie voor Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is door de Staatssecretaris
aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de Wet lokaal spoor. Bij Koninklijk Besluit is besloten dat de lokale
spoorweginfrastructuur in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein ook onder het lokaal spoor valt.

25.2

Vergunningverlening, toezicht en handhaving – RUD Utrecht

Omdat nog niet uitgekristalliseerd is waaruit de werkzaamheden gaan bestaan en hoeveel tijd dit vergt, is een budget van
maximaal € 55.000 aan deRUD Utrecht beschikbaar gesteld. De taakuitvoering wordt gemonitord middels reguliere
kwartaalrapportages met aanvullende informatie vanuit o.a. de afdeling Openbaar Vervoer. Halverwege 2016 heeft een
evaluatiegesprek plaatsgevonden tussen de RUD Utrecht en de provincie. Een volledige evaluatie staat nog gepland. Van
daaruit zal de inzet voor volgend jaren doorontwikkeld worden. Met name helderheid over de rollen en de taken en
verantwoordelijkheden ten opzichte van het Rijk vragen duidelijkheid.
Vergunningverlening en handhaving Wet lokaal spoor
Product DVO
Product PDC

Beschikking Wet lokaal spoor en tramwegen

Fysieke controle Wet lokaal spoor
AANVULLENDE OPDRACHT Wet lokaal spoor

Aantal

Uren

€ 55.000

17

In 2016 is de Luchthavenregeling UMC Utrecht verleend. Er bestaat het risico dat er extra uren dienen te worden besteed aan
deze locatie vanwege de complexiteit en het feit dat het een nieuwe locatie is. Tijdens de kwartaalrapportages zal inzichtelijk worden
gemaakt of dit inderdaad het geval is.
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26. Vergunningverlening en handhaving algemeen
Onderstaande uren zijn niet specifiek toegerekend aan een activiteit. Een aantal activiteiten die in 2016 onder algemeen
stond, is nu op andere plekken in het VTH-Uitvoeringsprogramma verwerkt, zoals strafrecht en Nbw algemeen.
BOA opleiding en coördinatie
In 2017 zijn er in totaal 14 BOA’s die jaarlijks 4,5 dag verplichte her- en bijscholing moeten volgen. Dit komt neer op 500
uur. Daarnaast is er nog vakinhoudelijke bijscholing (geraamd op 200 uur), waarvan 100 uur voor de Wet milieubeheer en
100 uur voor de Wet natuurbescherming en provinciale Verordening natuur en landschap 2017. Hiervoor is ook € 10.000,materieel budget beschikbaar gesteld. Ook voor de coördinatie van alle BOA’s is 500 uur beschikbaar gesteld.
Advisering
Onder deze post zijn uren opgenomen die via een verdeelsleutel over alle opdrachtgevers worden verdeeld omdat ze niet
specifiek aan één opdrachtgever zijn toe te bedelen. Voorbeelden van uren die op deze posten geboekt worden zijn:
werkzaamheden in het kader van toezichtsstrategie, WOB-verzoeken, crisis-organisatie, voorbereiden wijzigingen wet- en
regelgeving, enz. In 2017 zal door nieuwe Squit/Uniformeren/tijdschrijven e.e.a.. beter inzichtelijk worden gemaakt. Daarna
kan eventueel een bijstelling plaatsvinden. Voor 2017 is er 800 uur geschat.
Kwaliteit, procedures en omgevingsinformatie
De post bevat de uren voor de kwaliteitsmedewerker en de ondersteuning voor de applicatie Squit (waaronder inzet
applicatiebeheerders en key-users). Deze post bevat ook uren ondersteuning vanuit de RUD Utrecht aan de provincie voor
ELVHIS (VVN en UFL). Bij de overgang naar de output-financiering in 2018 wordt deze post benoemd als overhead van het
primaire proces en zal dan naar rato worden verdeeld over de opdrachtgevers. In de toekomst zal deze post verdwijnen.
Tot nu zijn deze uren op improductieve, dan wel op bedrijfsvoeringcodes geschreven. Deze uren zullen worden ingezet ter
invulling van het leveren van omgevingsinformatie informatiebeheer. De informatieverstrekking zal zich richten op
bodeminformatie en algemene milieu-informatie, alsook de kwaliteit van de data. Er is 1000 uur voor ingepland.
Gezamenlijke producten
Onder deze post vallen uren die niet onder andere specifieke posten zijn onder te brengen en die via een verdeelsleutel
over de opdrachtgevers worden verdeeld. Tot nu toe werden hier ook per opdrachtgever specifieke opdrachten
geschreven. In 2017 worden deze via PDC ‘toegerekend’ aan de verschillende producten/vakgebieden. In het overgangsjaar
2017 zal er dus een verschuiving optreden van deze post naar vakinhoudelijke posten.
De verdeelsleutel geldt voor de regionale taken die over meerdere deelnemers ‘versleuteld’ worden. Er worden 2 groepen
gehanteerd: regionale taken waar elke deelnemer voor betaalt en de facultatieve regionale taken. Voor de provincie
betekent dit voor 2017 dat onder deze post minder werkzaamheden heden zullen vallen. Wel zullen hieronder o.a. vallen
het opstellen van het VTH-Uitvoeringsprogramma (JUP), aanvullende kosten Milieuklachtentelefoon, etc. Vooralsnog staan
er in 2017 1.100 uren voor deze post gereserveerd. Deze uren worden gemonitord, gerapporteerd en besproken.
Incidentele uitgaven
Onder deze post vallen incidentele uitgaven die gedaan worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bewonersavonden, controle
analyses, etc.
Vergunningverlening, toezicht en handhaving - algemeen
Product DVO
Product PDC
BOA Opleiding
BOA coördinatie
Advisering
Kwaliteit en procedures
Gezamenlijke producten
Verificatieonderzoeken
(Bodem)
Incidentele uitgaven
TOTAAL
Materieel budget




BOA coördinatie
Behandeling Wob/Who verzoek



Materieel budget

Aantal

Uren
700
€ 10.000
500
800
1000
1100
€ 20.000
€ 12.000
4100
€42.500
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27. Co-financieringsregeling opruimen drugsafvaldumpingen
Op 30-10-2014 stelde de Tweede Kamer € 1.000.000 per jaar beschikbaar (voor de jaren 2015, 2016 en 2017) voor het
opruimen van gedumpt afval voortkomend uit illegale productie van synthetische drugs als bijdrage aan gemeenten en
grondeigenaren die daartoe kosten hebben gemaakt. De bijdrage zal per geval niet meer mogen bedragen dan 50% van de
kosten. Omdat I&M geen eigen subsidieregelingen meer wil, is er voor gekozen om de beschikbaarstelling van de middelen
via de provincies te laten lopen. IPO en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) hebben daartoe een convenant
opgesteld. Omdat drugsafvaldumpingen vooral in de zuidelijke provincies voorkomen, is ook een verdeelsleutel
e
afgesproken. De provincie Utrecht ontvangt t.b.v. 2015, 2016 en 2017 jaarlijks € 21.722,12 (= 2/80 deel van het budget).
De provincie Noord-Brabant (de provincie waar tot nu toe de meeste drugsafvaldumpingen zijn gemeld) verricht de toetsing
van de ingediende aanvragen om een bijdrage in de opruimkosten en draagt zorg voor ontwerp-besluiten tot verlening van
een bijdrage danwel tot afwijzing van de aanvraag op basis van een daartoe vastgesteld mandaatbesluit. Aanvragen om een
bijdrage moeten worden ingediend via de site www.subsidiedrugsafval.nl. Besluitvorming op de ingediende aanvragen
vindt plaats door ons college.

28. Samenvattend VTH-urenoverzicht
Totaal overzicht provincie 2017 – vergunningverlening, toezicht en handhaving
Uren

Materieel budget

Aanvullende opdrachten

Wet natuurbescherming
Vergunningverlening
Toezicht en handhaving
Totaal

12.860
8.575

€ 9.000

21.435

€ 9.000

Verordening natuur en landschap (hfdst. 2 t/m 5)
Vergunningverlening

3.800

Toezicht en handhaving

3.201

Totaal

7.001

Integrale gebiedscontroles
Integrale gebiedscontroles (algemeen)

3.226

€ 10.000

Totaal

3.226

€ 10.000

BOA’s landelijk gebied
Vergunningverlening en toezicht en handhaving

€ 176.800

Totaal

€ 176.800

Natuurschoonwet
Vergunningverlening

700

Toezicht en handhaving
Totaal
Wet bodembescherming
Vergunningverlening
Toezicht en handhaving
Totaal

10.000

€ 216.875

9.500
19.500

€ 216.875

Ontgrondingenwet
Vergunningverlening

2.000

Toezicht en handhaving

1.450

Totaal

3.450

Waterwet
Vergunningverlening

1.800

Toezicht en handhaving

2.000
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Totaal overzicht provincie 2017 – vergunningverlening, toezicht en handhaving
Totaal

3.800

PMV – grondwaterbeschermingsgebieden
Vergunningverlening

500

Toezicht en handhaving

375

€ 17.260

Totaal

875

€ 17.260

PMV- stiltegebieden
Vergunningverlening

100

Toezicht en handhaving

100

Totaal

200

Wet milieubeheer – Wabo
Vergunningverlening

8.500

Toezicht en handhaving

6.000

€ 10.000

14.500

€ 10.000

Totaal
Energie efficiency Richtlijn
Kwartiermaker

€ 80.000

Totaal

€ 80.000

Wet milieubeheer – BRZO
Vergunningverlening
Toezicht en handhaving

7.514

Totaal

7.514

Wet milieubeheer – Vuurwerkbesluit
Vergunningverlening

2.000

Toezicht en handhaving

1.000

Totaal

3.000

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Toezicht en handhaving

3.500

€ 3.500

Totaal

3.500

€ 3.500

Wet luchtvaart
Vergunningverlening

1.600

Toezicht en handhaving

705

Totaal

2.305

Wet lokaal spoor
Vergunningverlening, toezicht en handhaving

€ 55.000

Totaal

€ 55.000

Vergunningverlening en handhaving algemeen
Totaal

4.100

€ 42.000

4.100

€ 42.000

Co-financieringsregeling opruimen drugsafvaldumpingen
€ 21.722
Totaal

€ 21.722

Totaal

Uren

Materieel Budget

Totaal provincie (team VVN + MT)

16.760

€ 21.722

Totaal RUD Utrecht

70.232

€ 65.500

Totaal ODNZKG

7.514

Aanvullende opdrachten
€ 554.935

43

44

Provinciebreed
Samenwerkingsprogramma
Vergunningverlening, Toezicht
en Handhaving
2017
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Projectnummer
Pijler



Titel

Informatie Gestuurd Handhaven (IGH) en
Ketenhandhaving

Doel

Bezoeken en
controles



Informatievoorziening



Anders werken

1


Wetten en
regels

Alle handhavingspartners gaan ter voorbereiding op een goede ketenhandhaving werk
maken van het onderwerp ‘Informatie Gestuurd Handhaven’ (IGH). IGH is het met behulp
van informatietechnologie doelgerichter en pro-actiever handhaven met als doel het
vergroten van nalevingsgedrag. IGH gaat over planmatig en gestructureerd verzamelen,
delen en analyseren van gegevens, op basis waarvan bedrijven en personen, handelingen
of handelingsmomenten kunnen worden aangeduid, die aandacht vereisen. Dit instrument
is een belangrijk onderdeel van Ketenhandhaving.
Een volgende stap is het aan de hand van de verkregen analyseresultaten zetten van
toezichts- en handhavingsstappen, waarbij afstemming tussen interventies op bestuurs- en
strafrechtniveau plaatsvindt. De partners zoeken, afhankelijk van het onderzoeksobject,
elkaar in de aanpak op, om optimaal gebruik te maken van elkaars complementaire kennis,
kwaliteiten en mogelijkheden. Het betreft hier een vergaande samenwerkingsvorm tussen
bestuursrecht en (mogelijk) strafrecht.

Resultaat
en
Planning

Het jaar 2017 staat voornamelijk in het teken van het gezamenlijk inbedden en verankeren
van Informatie Gestuurd Handhaven in de beide Regionale Uitvoeringsdiensten.
Dit betekent o.a.:
Het ontwikkelen van een (gezamenlijk werkplan voor 2017 en verder, met daarin
voorstellen voor uit te voeren ketenprojecten);
Het concretiseren (maken plan van aanpak) van uit te voeren ketenprojecten en de
uitvoering als projecttrekker begeleiden.
Het uiteindelijke resultaat moet zijn: een gezamenlijke operationele structuur voor het
verzamelen, delen en controleren van informatie over mogelijke overtredingen met
bijvoorbeeld verontreinigde grond / bagger inclusief aanspreekpunten per
partnerorganisatie.
Voor 2017 worden in ieder geval de uitvoeringsprojecten ‘meldingen toepassing grond’,
‘afvalstromen bij garagebedrijven’ en ‘Sanering bovengrondse tanks PGS30’ voortgezet.
Planning : 2017 tot eind 2018

Gevraagde
inzet

Opmerkingen

RUD Utrecht en ODRU: (Implementatie IGH in de organisatie, het organiseren van
expertsessies, analyse informatie, ontwikkelen werkplan, uitvoeren ketenhandhaving):
1000 resp. 600 uur
Alle overige ketenpartners : het aanleveren van informatie via expertsessies: 8 uur
Uitvoering Ketenprojecten (deelnemers en ureninzet nog nader te bepalen).
Het samenwerkingsproject is een vervolgstap in het reeds enkele jaren
met alle betrokken partners ingezette proces om gezamenlijk te komen tot het ontwikkelen
en implementeren van IGH als element voor betere ketenhandhaving. In de landelijke
kwaliteitscriteria is vastgelegd dat gemeenten en provincies IGH/Ketenhandhaving via hun
RUD’s dienen te regelen met minimaal 2 fte.
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Projectnummer

2

Pijler



Titel

Energiebesparing bij bedrijven

Doel

In het SER akkoord is vastgelegd dat energiebesparing bij bedrijven een hogere prioriteit
gaat krijgen. Al sinds lange tijd is er voor bedrijven een verplichting om energiebesparende
maatregelen met een terugverdientijd van korter dan vijf jaar te implementeren. Het
ministerie van I&M heeft verschillende acties opgestart om het toezicht houden op
energiebesparing te vereenvoudigen. Het daadwerkelijke contact met bedrijven over
energiebesparing zal moeten gebeuren door gemeenten, provincies en uitvoeringsdiensten. Het ministerie heeft afspraken gemaakt over acties op het gebied van
energiebesparing bij bedrijven. Dit doet het ministerie door een ‘green deal’ te sluiten op
regionaal niveau (per RUD). De basis van de afspraken zijn de projectplannen van de
beide RUD’s met daarin de acties die tot 2020 uitgevoerd gaan worden door gemeenten,
provincie en uitvoeringsdiensten om energiebesparing bij bedrijven te realiseren.
Bedrijven die vallen onder de regeling energie efficiëntie (EED) zijn verplicht om iedere 4
jaar voor al hun vestigingen audits uit te voeren op het gebied van energiebesparing en
vervoermanagement. Dit zal leiden tot het indienen van audits in zowel 2016 als begin
2017. Deze audits zullen begin 2017, of waar mogelijk eerder, beoordeeld worden door het
bevoegd gezag. Omdat de EED onderdeel van het hogere doel is om zo zoveel mogelijk
energie te besparen, is het in dat kader maar ook vanwege de geloofwaardigheid van de
overheid gewenst dat de audits ook daadwerkelijk worden beoordeeld door het bevoegde
gezag, c.q. de ODRU, de RUD Utrecht of de ODNZK. Om bedrijven te stimuleren
energiebesparende maatregelen toe te passen, wordt o.a. de samenwerking gezocht om
regionale initiatieven provinciebreed uit te rollen om zodoende de gezamenlijke ambities
van de grond te krijgen.

Resultaat
en planning

Bezoeken en
controles









Informatievoorziening



Anders werken



Wetten en
regels

Beide omgevingsdiensten hebben een projectplan opgesteld met daarin een
beschrijving van activiteiten die tussen 2016 en 2020 worden uitgevoerd. Deze
projectplannen maken deel uit van deze samenwerkingsafspraak.
Het beoordelen van audits van bedrijven die onder de EED-verplichting vallen.
Onderzoeken welke regionale initiatieven kansrijk zijn en deze provinciebreed
uitrollen.
Provincie organiseert in 2017 themadagen voor verschillende doelgroepen over
specifieke energie-onderwerpen (afhankelijk van landelijke planning) .

Gevraagde
capaciteit

RUD Utrecht en ODRU: Uitvoeren projectplan (projecttrekker) en EED-audits.
Ureninzet : Nog nader te concretiseren door opdrachtgevers en RUD’s;
Provincie Utrecht : organiseren themadagen (40 uur);
Gemeenten en provincie: bijdragen aan de uitvoering van het projectplan: PM

Opmerkingen

Voor de uitvoering van de projectplannen voor de periode tot 2020 hebben de beide
omgevingsdiensten elk een bijdrage vanuit het SER-akkoord ontvangen van ongeveer
€ 100.000,--.
Tijdens een startbijeenkomst in het najaar worden de specifieke wensen en ideeën van
gemeenten in het verzorgingsgebied van de RUD Utrecht geïnventariseerd, zodat hiermee
bij de uitvoering van het project rekening kan worden gehouden.
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Samenwerken op watergebied

Bezoeken en
controles



Informatievoorziening



Anders werken

3


Wetten en
regels

De afvalwaterketen is het geheel van rioolstelsels, rioolgemalen, transportleidingen en
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Afvalwater en afstromend regenwater worden in dit
systeem ingezameld, afgevoerd en deels gezuiverd. Gemeenten en waterschappen zijn
samen verantwoordelijk voor de goede werking van de afvalwaterketen. De gemeente voor
riolering (inzameling) en de waterschappen voor zuivering.
Tussen de onderdelen van de afvalwaterketen bestaat een sterke samenhang. Een
verandering aan het ene onderdeel beïnvloedt ook de werking van andere onderdelen. Dit
is een belangrijke reden voor gemeenten en waterschappen om goed samen te werken.
Om tijdig en efficiënt op ontwikkelingen in te kunnen spelen, is op het vakgebied van de
afvalwaterketen veel deskundigheid nodig. Om gezamenlijk voldoende expertise in huis te
hebben en te houden, is het noodzakelijk dat waterschappen en gemeenten hun kennis
delen en bundelen.
Het toezicht op indirecte lozingen is een controle-onderdeel, maar neemt nog enigszins
een aparte plaats in. Dit komt omdat waterschappen nog ondersteuning bieden bij het
toezicht op indirecte lozingen, omdat zij vóór 2009 hiervoor ook al verantwoordelijk waren
en omdat zij belang hebben bij naleving van de regels in verband met het goed
functioneren van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De ondersteuning verschilt per
waterschap en daarmee ook per omgevingsdienst. Inzicht in het toezicht op indirecte
lozingen en het opzetten van een uniform, effectief en efficiënt toezicht en het maken van
concrete werkafspraken zijn daarbij het uiteindelijke doel. Uitgangspunt daarbij is dat
zoveel mogelijk wordt samengewerkt met de waterschappen, de beide omgevingsdiensten,
gemeentelijke rioolbeheerders en toezichthouders.

Resultaat
en planning

Gevraagde inzet

1. Organiseren van één of twee informatiebijeenkomsten om er voor te zorgen dat de
samenwerking tussen toezichthouders een ‘boost’ krijgt. Vooraf inventariseren - op
basis van een paar concrete vragen – waar behoefte aan is. Doelgroep:
vergunningverleners en toezichthouders van de beide omgevingsdiensten en
gemeenten. Planning (voorjaar 2017);
2. Onderzoeken welke ‘SMART’ afspraken gemaakt kunnen worden tussen de bevoegde
gezagen (provincie, gemeenten) waterschappen en de beide omgevingsdiensten over
de (gezamenlijke) uitvoering van VTH-taken bij indirecte lozingen;
3. Het gezamenlijk uitvoeren van het project olie-/vetafscheiders;
Omgevingsdiensten en of gemeenten plannen toezichtsbezoeken in bij bedrijven met
een olie/vet-afscheider. De waterschappen zullen de omgevingsdiensten en
gemeenten ondersteunen door vooraf informatie hierover te geven (bijvoorbeeld in een
informatiebijeenkomst of via een notitie) en ter plekke te demonstreren waar op moet
worden gelet bij controle van olie/vet-afscheiders.

1. Waterschappen (organisatie symposium): 40 uur
Provincie Utrecht, RUD Utrecht, ODRU, gemeenten (deelname aan symposium):
dagdeel;
2. Gemeenten, provincie, omgevingsdiensten en waterschappen;
3. Waterschappen (ondersteunen project olie-/vetafscheiders Omgevingsdiensten en/of
gemeenten (uitvoeren toezicht bij bedrijven met olie/vetafscheiders).
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Gezamenlijke implementatie Omgevingswet

Achtergrond

Op het moment dat in 2017 de regionale inventarisaties en de landelijke ontwikkelingen
rond de Omgevingswet-AMvB's zodanig zijn uitgekristalliseerd dat gewerkt kan worden aan
een concrete aanpassing van de VTH-werkprocessen, wordt een PMO-werkgroep
opgericht om (waar nodig) deze werkprocessen provinciebreed te coördineren en te
stroomlijnen. Het gaat om de processen rond vergunningverlening (inclusief vooroverleg),
een gecoördineerd toezicht en een afgestemde handhaving. Ook het stroomlijnen van
processen voor de initiatiefnemer/aanvrager en belanghebbenden zal aandacht krijgen.
Mogelijk worden oefensessies (botsproeven) gehouden om de uitgedachte processen in
praktijksituaties te testen.

Bezoeken en
controles



Informatievoorziening



Anders werken



Wetten en
regels

De samenstelling van de werkgroep wordt te zijner tijd in overleg en naar aanleiding van
ieders behoefte bepaald. Bij de reikwijdte van de werkzaamheden van de werkgroep vindt
nauwe afstemming plaats met de VTH-werkzaamheden van andere organisaties en gremia
(met name RUD's en Rijk). De werkzaamheden raken ook onderwerpen als organisatieaanpassingen, ICT, leges, kwaliteitscriteria, IBT, cultuurverandering, die primair in andere
gremia gecoördineerd worden opgepakt. Ook wat betreft deze raakvlakken zal de
werkgroep nauw afstemmen met de betrokken gremia.
Naast de instelling van de genoemde werkgroep zullen in 2017 de reguliere bijeenkomsten
van het Ambtelijk en het Bestuurlijk PMO worden benut voor actuele kennisuitwisseling
over de implementatie van de Omgevingswet.
Voorstel

Vanuit het Ambtelijk PMO wordt t.z.t. een werkgroep geformeerd, om waar nodig
werkprocessen provinciebreed te coördineren en te stroomlijnen.
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Gezamenlijke implementatie Wet natuurbescherming

Achtergrond

De Wet natuurbescherming formuleert nieuwe verantwoordelijkheden voor de provincies.
Provincies krijgen daardoor extra ruimte om de doelstellingen voor natuur te realiseren en
om natuur met andere maatschappelijke belangen te laten samengaan. Provincies
ontwikkelen beleid om deze verantwoordelijkheden vorm te geven en te implementeren.
De implementatie van de Wet natuurbescherming krijgt onder hoge druk vorm en is
daardoor nog relatief beleidsarm. Na de implementatie is meer tijd beschikbaar voor de
verdere ontwikkeling van beleid waarmee de wet maximaal is in te zetten voor provinciale
beleidsdoelen. Bij de integratie van de Wet natuurbescherming in het provinciaal beleid zijn
als belangrijke thema’s te onderkennen: de bijdrage van de Wet natuurbescherming aan
algehele provinciale natuurbeleidsdoelen, invulling van het beschermingsregime voor
soorten en de vormgeving van actieve soortenbescherming.
De rol die gemeenten spelen bij de wettelijke bescherming van plant- en diersoorten wordt
steeds groter. Van oudsher zijn gemeenten beheerder van de openbare ruimte en stellen
zij bestemmingsplannen op. Daarbij spelen zij een actieve rol bij het borgen van de
aanwezige natuurkwaliteit door het toepassen van bestemmingen en planregels waarbij
rekening moet worden gehouden met de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Alleen
door samen op te trekken, kunnen doelen gerealiseerd worden.

Resultaat
en planning

Bezoeken en
controles



Informatievoorziening



Anders werken



Wetten en
regels

Het Ministerie van Economische Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) en de provincie Utrecht hebben op 14 september 2016 een informatiebijeenkomst
georganiseerd over de Wet natuurbescherming en welke gevolgen deze wet heeft voor
elke organisatie. De uitkomsten van deze bijeenkomst dienen als input voor de proces- en
werkafspraken die de provincie gaat maken met de gemeenten, de RUD Utrecht en de
Omgevingsdienst regio Utrecht met betrekking tot de taken uit de Wet natuurbescherming
inzake vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken).
De verwachting is dat de Landelijke handhavingsstrategie (LHS) toepasbaar is voor de Wet
natuurbescherming. Het jaar 2017 zal gebruikt worden om mogelijke knelpunten te
monitoren en daar waar nodig met aanpassingen te komen.
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Signaaltoezicht uitwerken tot een volwaardig VTHinstrument

Achtergrond

Werken VTH-partners met verschillende verantwoordelijkheden samen (gemeente,
provincies, waterschappen), dan spreken we van VTH-ketensamenwerking. Het is daarbij
de vraag welk doel de samenwerking dient – zoals betere programmering, preventie,
signaleren, beoordeling of sanctionering – en welke organisatievorm of coördinatie daarbij
het beste past. Het centrale samenwerkingsmotief bij ketensamenwerking is vergroting van
de effectiviteit van de handhaving. Hierdoor vermindert de toezichtsdruk en is het mogelijk
om, waar nodig, daadkrachtiger op te treden. Signaaltoezicht kan daaraan een bijdrage
leveren. Eerdere projecten die zich op signaaltoezicht richtten, sloegen niet of nauwelijks
aan. Vermoedelijke redenen hiervoor kunnen zijn:

Signaaltoezicht mag geen extra tijd kosten en moet plaatsvinden binnen de
bestaande uren;

Tijdens de pilots bleek het toch meer tijd te kosten dan verwacht. De
toezichthouders zien het als taakverzwaring;

Het belang van communicatie is onderschat binnen de pilots. De handhaver wil
graag weten wat er met zijn signalering wordt gedaan en of de ontvanger het
signaal ook van belang vindt;

Het ontbrak aan commitment van de opdrachtgevers en toezichthouders en er is
niet genoeg aandacht besteed aan het uitrollen van de betreffende pilots.

Bezoeken en
controles



Informatievoorziening



Anders werken



Wetten en
regels

Bij het implementeren van signaaltoezicht in elke organisatie is urgentiegevoel en
betrokkenheid van de betreffende organisaties van groot belang. Maar hoe groot is het
draagvlak eigenlijk? En hoe werk je aan meer urgentiegevoel en grotere betrokkenheid?
Om van signaaltoezicht een succes te kunnen maken, zal op bovenstaande vragen een
antwoord moeten komen. Pas dan kan bepaald worden of het zinvol is om bijvoorbeeld
een applicatie te ontwikkelen als hulpmiddel bij signaaltoezicht.
Resultaat
en planning

Provinciebreed onderzoek dat antwoord geeft hoe signaaltoezicht tot een succes kan
worden gemaakt.

Gevraagde
capaciteit

Onderstaande organisaties hebben toegezegd om hierover mee te denken: gemeente
Veenendaal, RUD Utrecht, ODRU, VRU, Waternet, Politie, OM/FP, RMN en de provincie
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Provinciebreed onderzoek naar asbestdaken

Doel

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van
gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen.
Inzicht in de ligging en omvang van de asbestdaken in de provincie Utrecht is de eerste
stap in een gezamenlijk proces dat uiteindelijk moet leiden tot de situatie dat de provincie
Utrecht in 2024 ontdaan is van alle asbestdaken.
Door samen op te trekken, is de kans groter dat we deze opgave goedkoper, effectiever en
efficiënter kunnen uitvoeren.

Resultaat
en planning

Gevraagde
capaciteit

Bezoeken en
controles









Informatievoorziening



Anders werken



Wetten en
regels

Provinciebreed inzicht in deelnemers en specifieke wensen;
Programma van eisen opstellen in samenspraak met deelnemers;
Vraag in de markt zetten (medio februari 2017);
Inventarisatie laten uitvoeren (vóór 1 juli 2017).
Presentatie resultaten (vóór 1 augustus 2017).

Regie op project en aanbesteding (provincie Utrecht);
Faciliteren benodigde afstemming (werksessie) en het opstellen van het
(concept-)Programma van eisen (ODRU i.s.m. de RUD Utrecht);
Van alle betrokken partners wordt een actieve inzet gevraagd gedurende het gehele traject
(waaronder deelname werksessie, beschikbaar stellen benodigde data, feedback op
concept PvA).
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Informatievoorziening



Anders werken

9


Wetten en
regels

Voorstel voor verdere verbetering Toezicht Buitengebied
Achtergrond

In het kader van de landelijke reorganisatie van het totale VTH-stelsel (Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving) is er ook een andere verhouding bestuursrecht – strafrecht gekomen. De politie is minder beschikbaar
voor de ondersteuning van het bestuur. Bestuurlijke instanties zouden dit moeten opvangen door de inzet van meer
boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren). Bovendien hebben bestuurlijke instanties de beschikking gekregen
over de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu. Voor het grijze domein (bedrijfsgebonden milieu) heeft het bovenstaande
o.a. geleid tot de kwaliteitseis dat Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) verplicht moeten beschikken over boa’s
domein 2.
Onder domein 1 vallen met name de openbare ruimte BOA's die werkzaam zijn in dienst van een gemeente voor binnen- en
buitengebied ter bestrijding van kleine ergernissen, overlast en de relatief eenvoudige milieuzaken (de zgn. ‘leefbaarheidsboa’s’).
Domein 2 is het domein van de boa's die zich bezighouden met natuur en milieu, arbeidsinspectie, voedsel & waren controles,
dierenwelzijn, openbare gezondheid en fysieke leefomgeving (waaronder deelaspecten bouwen, wonen, monumenten en ruimte)
(de zgn. “natuur- en milieuboa’s”). Om domein 1 boa te kunnen worden is een basisopleiding verplicht. Om domein 2 boa te
worden is nog een aanvullende opleiding van 2 jaar nodig.

Probleem is, dat het groene domein (natuur- en landschap) grotendeels buiten beeld is gebleven. Gemeenten en
provincies hebben niet extra geïnvesteerd in (groene) domein 2 boa’s. Het aantal groene boa’s bij terreinbeherende
instanties en particuliere landgoederen staat onder druk, door vergrijzing (pensionering), verzwaarde opleidingseisen
en de daarmee gemoeide kosten en ureninzet. Ondertussen is de laatste jaren de recreatiedruk op vele natuurterreinen enorm toegenomen. De openbare orde en veiligheid komen steeds meer in het geding door verschillende
recreatiestromen in hetzelfde gebied (wandelaars, fietsers, mountainbikers, motorcrossers, ruiters, hondenuitlaters).
Illegale activiteiten, als afvaldumpingen, betreden van verboden gebieden, loslopende honden, stropen, etc., komen
steeds meer voor. Dit alles heeft ertoe geleid dat al in het VTH Samenwerkingsprogramma 2015 een provinciebreed
project werd opgenomen om met voorstellen te komen voor een structurele verbetering van het gezamenlijke toezicht
en de handhaving in het Utrechtse buitengebied. De voorgestelde activiteiten zijn als volgt te groeperen:
1. verbeteringen in de afstemmings- en samenwerkingsstructuur;
2. de inzet van meer groene boa’s;
3. effectievere en efficiëntere inzet van de bestaande toezichtscapaciteit.
ad 1 Verbeteringen in de afstemmings- en samenwerkingsstructuur
Groene instanties zijn 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 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 2 De inzet van meer groene boa’s
a.
provincie
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 buitengebied. Tijdens een startbijeenkomst zullen zij
kennismaken met de andere groene boa’s en de terrein beherende organisaties. Tijdens die nog te plannen bijeenkomst moet de hoofdvraag beantwoord worden: “Wat is het plan en hoe gaan we het gestelde doel bereiken”?
Over de organisatorische kant van de inzet zijn afspraken gemaakt tussen de provincie, RUD Utrecht en Recreatie
Midden Nederland. De waterschappen en de Voedsel- en Warenautoriteit hebben aangeboden mee te denken over
snel beschikbare menskracht. De concrete inzet van de extra boa’s wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de
gestelde bestuurlijke prioriteiten. 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.
b. gemeenten
Slechts enkele Utrechtse gemeenten hebben een boa domein 2 in eigen dienst, die meestal ook niet zijn volledige tijd
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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 wordt het product “toezicht buitengebied” ontwikkeld, waardoor gemeenten en andere partijen
op urenbasis boa-capaciteit kunnen inhuren.
Probleempunt
Diverse gemeenten betalen wel via hun recreatieschap mee aan toezicht in het buitengebied, uitgevoerd door boa’s
van Recreatie Midden Nederland. Op de Utrechtse Heuvelrug dreigt momenteel 2,4 fte van deze boa-capaciteit te
verdwijnen, omdat het betrokken recreatieschap wordt opgeheven. In het Bestuurlijk PMO op 5 oktober jl. maar ook in
andere gremia zijn de betrokken gemeenten dringend verzocht om zich in te spannen om deze bestaande capaciteit
op de één of andere manier te behouden en deze gezamenlijk te blijven financieren.
c. Overige partners
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. In 2017 wordt onderzocht op welke
wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan een gezamenlijke effectieve en efficiënte inzet van (vrijwillige) Boa’s in het
buitengebied.
d.

ad 3 Effectievere en efficiëntere inzet van de bestaande toezichtscapaciteit
De 26 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

o

o

o

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.). Het biedt de mogelijkheid
om de toezichthouders goed en efficiënt voor te lichten over hun rol en inzet. Het publiek kan beter worden geïnformeerd
(preventieve werking), er kan meer uniformiteit in het optreden worden bereikt en men kan ook besluiten tot het uitvoeren van
gezamenlijke projecten in een bepaalde periode. Voor 2017 staan diverse gezamenlijke actie gepland.
Digitale ondersteuning
De in 2015 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.
Bijscholing
De politie heeft voor alle groene Boa’s een opfriscursus proces-verbaal in combinatie met een workshop over straatcultuur
verzorgd. Tijdens het eerste onderdeel leerden de groene Boa’s hoe zij zoveel mogelijk van hun tijd kunnen besteden aan het
‘echte’ buitenwerk door het proces-verbaal zo effectief en efficiënt mogelijk op te stellen. In het tweede gedeelte werd ingegaan
op het herkennen en ontzenuwen van de straatcultuur. In 2017 zijn soortgelijke trainingen voorzien en zal er ook een
zogenaamde Boa-contactdag worden georganiseerd.
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. Bovendien kan de “ontvangende” grondeigenaar vastleggen welke boa-activiteiten hij wel en niet op zijn terrein
verricht wil hebben (zie hieronder “Handboek”).
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 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. Het handboek vormt voor de grondeigenaren een middel om
de spelregels voor een bepaald terrein vast te kunnen leggen en biedt ook de mogelijk om het gezamenlijke boa-optreden meer
te uniformeren.
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