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Leeswijzer  

De provincie is wettelijk verplicht om periodiek een Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) op te 

stellen met daarin resultaten over het voorbije programmajaar. Om een zo actueel mogelijk beeld te schetsen, zijn nu  alvast 

ook de halfjaarcijfers over 2017 gepresenteerd. 

Dit anderhalfjaar resultatenoverzicht 2016 t/m juni 2017 is als volgt ingericht. Allereerst is hieronder (pag. 3) een schets 

opgenomen van de taakverdeling tussen de meerdere uitvoerende VTH-organisaties, gevolgd door een kwalitatieve 

programmabrede conclusie op hoofdlijnen (incl. enkele organisatorische opmerkingen, waar nodig aangevuld met ingezette 

oplossingstrajecten). Een slotconclusie treft u aan op pag. 4. Vervolgens is (als beknopte inhoudelijke toelichting) vanaf pag. 

5 dieper op de bereikte VTH-resultaten ingezoomd. Op pag. 15 e.v. zijn tenslotte de resultaten van het uitgevoerde 

provinciebrede VTH-Samenwerkingsprogramma 2016 weergegeven. De samenwerkingsresultaten over 2017 volgen in een 

in 2018 op te stellen rapportage.  
 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ 

 

 

Organisatie van de VTH-werkzaamheden 

Met de komst van landsbreed geïntroduceerde omgevingsdiensten zijn de provinciale VTH-taken als volgt (in mandaat) 

belegd bij de: 

a) RUD Utrecht (merendeel van de VTH-taken); 

b) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te Zaandam (alleen de risicovolle BRZO-taken); 

c) Eigen provinciale organisatie voor wat betreft de ‘groene’ vergunningverleningstaken (bij Domein Leefomgeving).  

 

Daarnaast neemt de provincie, samen met andere VTH-organisaties in de provincie, deel in meerdere (veelal door de 

provincie getrokken/gecoördineerde) provinciebrede VTH-samenwerkingsactiviteiten. In 2016 betrof het (1) informatie 

gestuurd handhaven, (2) energiebesparing bij bedrijven, (3) samenwerking op watergebied, (4) verbeteren toezicht 

buitengebied en (5) gezamenlijke implementatie komende Omgevingswet. In 2017 zijn daar nog bijgekomen: (6) 

gezamenlijke implementatie Wet natuurbescherming, (7) signaaltoezicht uitwerken tot volwaardig VTH-instrument en (8) 

onderzoek asbestdaken.  

 

 

Overall-conclusie over in 2016 t/m juni 2017 bereikte kwalitatieve VTH-resultaten 

a) RUD Utrecht 

Inhoudelijk      De uitvoeringsresultaten steken kwalitatief (naleefgedrag) en kwantitatief (uitgevoerde aantallen controles) 

duidelijk positief af tegenover hetgeen in 2015 werd bereikt. Er zijn in 2016 t/m juni 2017 op VTH-gebied veel goede 

resultaten gerealiseerd. Het kwalitatieve VTH-beeld over 2016 t/m juni 2017 is echter niet op alle VTH-deelterreinen vrij 

van zorg. Die zorg betreft niet zo zeer het bereikte toezichtseffect (snelheid waarmee gebreken hersteld worden). Dat 

stemt tot tevredenheid, behalve wat betreft recreatievaartuigen en woonboten. Dat scoort nog onvoldoende. Voor het 

overige worden VTH-overtredingen na een eerste waarschuwing meestal direct ongedaan gemaakt. Het spontane 

naleefgedrag (percentage van gecontroleerde locaties of activiteiten waarbij geen overtredingen worden geconstateerd), 

kan nog steeds beter. Zeker wat betreft handhaving ‘groene’ regelgeving (soms minder dan 50%). Nog niet duidelijk is of er 

sprake is van overwegend ‘calculerend’ gedrag of van onbekendheid met de regelgeving. Onder de actiepunten is 

aangegeven hoe de RUD Utrecht hierin pro-actief acteert.  
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Uren en aantallen controles / organisatie   In 2016 bewoog het aantal gerealiseerde controles en de urenbesteding zich 

binnen de (algemeen aanvaarde) uitvoeringsbandbreedte van plus/min 10%. In de eerste helft van 2017 werd die 

bandbreedte  overschreden (onderbesteding uren 18% en achterstand aantallen controles 15%). Reden is dat de uitvoering 

van de nieuwe Wet natuurbescherming (waarin Boswet, Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998 per 1-1-2017 

zijn opgegaan) nog niet optimaal is ingeregeld. De achterstand bij o.a. herplantcontroles op boscompensatielocaties in 2016 

is ook de landelijke Rekenkamer opgevallen. Vergunningverlening Wet bodembescherming kampte met urenonder-

schrijding vanwege lopende vacatures. De te lage realisatiegraad in 2017 werd deels ook veroorzaakt door noodzakelijke 

inzet van medewerkers op niet declarabele taken. Zo vergde de implementatie van de Wet natuurbescherming en de 

voorbereiding op de Omgevingswet (ook in combinatie met de omschakeling richting een prestatie gerichte financiering) 

veel inzet en (indirecte) uren. Vast is komen te staan dat de RUD Utrecht de genoemde problematiek goed oppakt om eind 

2017 zo mogelijk alsnog de in de Dienstverleningsovereenkomst gemaakte werkafspraken te kunnen nakomen. 

 

b) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 

Inhoudelijk   Uit de jaarrapportage 2016 blijkt, dat de geraamde productie is uitgevoerd binnen de beschikbare middelen en 

dat alle VTH-taken op adequaat niveau zijn uitgevoerd. Vanwege een landelijke subsidie zijn er minder BRZO-coördinatie 

uren gefactureerd. Het spontane naleefgedrag is hoger dan 60%, zo wijzen de cijfers uit. Naar aanleiding van Wabo-

hercontroles zijn 5 lasten onder dwangsom opgelegd. Het toezichtseffect lag in 2016 rond de 75%. Wel werd er bij diverse 

bedrijven meer dan één overtreding geconstateerd, maar dat is inherent aan de complexiteit van grotere bedrijven. In de 

eerste helft van 2017 zijn geen opmerkelijk verschillen waarneembaar t.o.v. 2016. 

Uren en aantallen controles /organisatie   

De inzet voor handhaving werd licht verhoogd. Bij milieuvergunningen zijn de uren achtergebleven omdat ook het vraag 

gestuurde aanbod achterbleef. In totaal resulteerden vooral externe omstandigheden in 2016 in een 22% lager 

urenverbruik. Voor zover er sprake is van geringere productie-aantallen liggen daar externe (niet stuurbare) factoren aan 

ten grondslag. In de eerste helft van 2017 ligt het urenverbruik meer in lijn met de geprognotiseerde aantallen. Net als de 

RUD Utrecht, heeft ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in 2016 al belangrijke stappen gezet om over te gaan 

van lumpsumfinanciering naar een prestatie gerichte financiering. De komst van de Omgevingswet betekent een flinke 

stelselwijziging. Net als bij de RUD Utrecht vergen deze items de nodige extra (indirecte) inzet. 

 

c) Provincie, team VVN (Domein Leefomgeving – ‘groene’  vergunningverleningstaken) 

Team VVN (‘groene’ vergunningverlening) is er in geslaagd om in 2016 het hoofd te bieden aan de hectiek van de    

omschakeling naar de nieuwe Wet natuurbescherming zonder dat het reguliere werk er fundamenteel onder leed. Wat 

betreft de Flora- en faunawet en de Boswet werden alle ontheffingen / adviezen uitgebracht binnen de wettelijke termijn. 

Bij de Boswet was voorheen het rijk bevoegd gezag en vervulde de provincie alleen een adviserende rol. Met het opgaan 

van de Boswet in de Wet natuurbescherming is de provincie vanaf 1-1-2017 zelf bevoegd gezag op dit terrein en moet ze 

zelf keuzes maken. Er zijn in 2016 veel meer vergunningen verleend dan geraamd omdat veel vergunningaanvragen (in 

afwachting van een rechterlijke uitspraak over bemesten en beweiden) ‘on hold’ waren gezet en na de uitspraak met spoed 

moesten worden afgewikkeld. Veel aanvragen konden daardoor niet anders dan buiten de wettelijke termijn worden 

verleend. Eind 2016 / begin 2017 was alles weer in ‘normale doen’.  

Uren en aantallen controles /organisatie   

Vanwege externe (niet beïnvloedbare) factoren zijn er in 2016 ruim 1.500 extra uren ingezet (= circa 15%). 

 

 

SLOTCONCLUSIE 

Zowel de RUD Utrecht als de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn inmiddels van een startende organisatie beland 

in een fase van doorontwikkeling. De resultaten bij zowel team VVN (provincie – Domein Leefomgeving), als bij de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (Zaandam) zijn per 30 juni 2017 zodanig positief, dat bijsturing t.b.v. de rest van 

2017, anders dan wat regulier gebruikelijk is, niet noodzakelijk is. Bij de RUD Utrecht blijven 2 items qua urenbesteding 

achter bij de verwachtingen (vooral bij handhaving Wet natuurbescherming en vergunningverlening Wet 

bodembescherming) en is het spontane naleefgedrag vooral bij de Verordening natuur en landschap 2017 nog beneden de 

maat. De RUD Utrecht doet middels de in de toelichting vermelde actiepunten hetgeen in zijn vermogen ligt om de in de 

Dienstverleningsovereenkomst met de provincie gemaakte resultaatsafspraken in 2017 alsnog tijdig te realiseren.   
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(blok 1)    Inhoudelijke toelichting ‘groene’ resultaten  
      
 

 

 
 

Flora- en faunawet, Boswet Natuurbeschermingswet 1998 / Wet natuurbescherming + Natuurschoonwet, 
provinciale Landschapsverordening 2016 / Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017  
 

 

2016 
 

 

 

 Vergunning-/ontheffingverlening    

Flora- en faunawet:    Er werden 18 ontheffingen afgegeven, vrijwel alle binnen de wettelijke termijn. Voor terreinen waar 

de Faunabeheereenheid bevoegd is, zijn meestal ontheffingen voor een periode van 5 jaar afgegeven (die kunnen overigens 

tussentijds altijd bijgesteld worden). In andere situaties (sportvelden, industrieterreinen en terreinen van particulieren) 

betreft het ontheffingen voor de duur van 1 jaar of 3 jaar. Ontheffingen in relatie tot Schiphol gelden voor slechts één jaar. 

Overige uren: 200 uur t.b.v. beleidsmatig werk (beantwoording Statenvragen, WOB-verzoeken). Bijzonderheid: er moest 

1.000 uur extra gemaakt worden als gevolg van de gerechtelijke uitspraken omtrent de vangkooi (rijksoverheid had 

vangkooi niet op de lijst van toe te passen middelen gezet) en in relatie tot schadebestrijding (een uur voor zonsopgang/na 

zonsondergang).  

Boswet:   Het aantal uitgebrachte adviezen aan het ministerie van EZ (RvO - Rijksdienst voor ondernemend Nederland) is 

lager uitgevallen dan gedacht. Alles binnen de wettelijke termijn. In 2016 was het Rijk nog bevoegd gezag en had de 

provincie slechts een adviserende rol. Per 1-1-2017 is de provincie wél bevoegd gezag en moet ze zelf ook keuzes maken 

(denk aan het al dan niet willen continueren van houtopstanden en of de provincie nu bijvoorbeeld ergens hei of juist bos 

wil) en ontheffingen verlenen. Er is nieuw beleid geformuleerd in de nieuwe Natuurverordening en de daaruit 

voortvloeiende beleidsregels. De implementatie van de nieuwe Wet natuurbescherming heeft een evidente wissel 

getrokken op de reguliere werkzaamheden. Uiteindelijk is alles voltooid binnen de bestaande fte-capaciteit.   

Natuurbeschermingswet 1998 / Wet natuurbescherming: Er werden veel meer vergunningen afgegeven dan geraamd. 

E.e.a. hield verband met het feit dat het ministerie van EZ eind 2015 vrijstelling verleende voor beweiden en bemesten. De 

betreffende bedrijven hebben daarvoor niet langer een Nbwet-vergunning nodig. Gedurende de periode dat e.e.a. nog 

onduidelijk was, heeft de provincie alle vergunningaanvragen ‘on hold’ gezet. Ná de uitspraak is alle (inhuur)capaciteit 

ingezet op het afwikkelen van die Nbw-aanvragen. Een groot deel van de vergunningaanvragen kon daardoor niet anders 

dan buiten de wettelijke termijn verleend worden. Eind september 2016 is weer het kantelpunt richting ‘de normale 

situatie’ bereikt. Maar door na-ijleffecten werd de 90% prestatie-indicator medio 2016 niet gehaald. Eind 2016 ‘kantelde de 

situatie’ en werd de norm voor afhandelen van aanvragen binnen de termijn al weer wél gehaald.  De voorbereiding van de 

per 1-1-2017 in werking getreden Wet natuurbescherming vergde veel energie (dus uren).   

Provinciale Landschapsverordening: In 2016 is de herijking van de provinciale Landschapsverordening 2011 opgepakt. Dit 

proces leidde tot een nieuwe Landschapsverordening 2016, die op 19 september 2016 in PS is vastgesteld. Die verordening 

is vervolgens opgegaan in de per 1-1-2017 van kracht geworden Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017. 

Het aantal verwerkte ontheffingen / meldingen ligt ruim boven het voor heel 2016 verwachte aantal i.v.m. de ingelopen 

achterstand op de ontheffingen wateren (Tull en ’t Waal). Drie ontheffingen zijn buiten de termijn verleend. De overige 40 

binnen de termijn. De woonschepenproblematiek was in 2016 op een haar na gevild. Alle benodigde ontheffingen voor de 

betreffende woonschepen zijn nu verleend en alle ligplaatsen zijn planologisch bestemd. Ook de herinrichting (denk aan 

steigers, parkeerplaatsen) is bijna rond. Ook staat een groot deel van de waardevolle elementen inmiddels op de 

waardenkaart. Deze elementen zijn daarmee nu formeel beschermd. Probleem was nog dat de eigenaren van die terreinen 

(ruim 600) niet of nauwelijks met de regelgeving bekend waren. Om die reden is in 2016 een informatiebrief verzonden 

naar alle eigenaren van kleine landschapselementen, zodat ze bekend zijn met de plaatsing van hun waardevolle kleine 

landschapselement(en) op de kaart. Waar nodig kan er nu met kans van slagen gehandhaafd gaan worden.    

De Natuurschoonwet is niet opgegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming. Deze fiscale regeling (landgoedeigenaren 

worden fiscaal gecompenseerd naarmate ze hun eigendommen openstellen voor publiek) werpt nog steeds veel vruchten 

af. De gekozen constructie (het ministerie van Economische Zaken handhaaft op basis van provinciale adviezen) 

functioneert goed.  
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 Handhaving  

Flora- en faunawet: Vanwege een gerechtelijke uitspraak mocht er in 2016 geen gebruik worden gemaakt van 

ganzenvangkooien. Dat leidde tot een onverwachte urenonderschrijding. Op 33 controles zijn er 14 strafrechtelijke 

waarschuwingen uitgedeeld (en is er 3 keer p-v opgemaakt). Meest voorkomende overtredingen waren: jagen in verboden 

gebied, gebruiksovertredingen (verboden lokmiddelen en jagen op verkeerde ganzen). Het spontaan naleefgedrag is 

daarmee 55% (= laag). 

Boswet:  De urenbesteding is hoger uitgevallen en het aantal gerealiseerde controles lager vanwege slecht naleefgedrag en 

een daarmee samenhangend veel hoger aantal hercontroles. Naast een enkele illegale velling is onvoldoende of 

uitblijvende herplant de voornaamste overtreding. In 50% van de gevallen wordt er niet voldaan (naleefgedrag 50% = laag). 

De vele noodzakelijke hercontroles verstoorden de reguliere werkplanning. 

Natuurbeschermingswet 1998: Door de invoering van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is de administratieve 

regelgeving er niet voor iedereen eenvoudiger op geworden. Dat heeft een nadelige invloed op het naleefgedrag. Bij 50% 

van de adressen is een ontbrekende Natuurbeschermingswetvergunning geconstateerd. Ook worden er meldingen 

ingediend met daarin onjuiste gegevens. Daarnaast leidt de realisatietermijn van 3 maanden voor het vol zetten van stallen 

tot een slechter naleefgedrag. In het PAS is opgenomen dat een veehouder verplicht is om zijn stallen binnen 3 maanden na 

het indienen van een PAS-melding vol te zetten met het aantal dieren uit de PAS-melding. Deze voorwaarde wordt niet in 

alle gevallen nageleefd.  Binnen de beschikbare uren konden wel alle cross-compliance controles uitgevoerd worden.  

P.S.: het is landelijk spannend of, vanwege een door een landelijk opererende actiegroep aangespannen procedure, het PAS 

rechtens overeind zal blijven staan.  

Provinciale Landschapsverordening: wat betreft illegale spandoeken, borden en banieren, het storten van grond, het 

dempen van wateren en aangemeerde recreatievaartuigen is er onverminderd sprake van onvoldoende (spontaan) 

naleefgedrag. In 2016 zijn alleen excessen aangepakt. Vanwege de vele illegale situaties moet nog steeds voor een 

projectmatige aanpak worden gekozen (per rivier, gemeente of anderszins). In 2016 is er, na een lange periode van 

voorlichting, ook op eventborden (sandwichborden rond lantaarnpalen) strikt gehandhaafd. Ook blijkt dat veel 

recreatiebootjes binnen de gemeentegrens zich verplaatsen naar buiten de gemeentegrens zodra gemeenten gaan 

handhaven. Er is richting gemeenten een voorlichtingsactie opgestart, ook in verband met de regelgeving in de nieuwe 

Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017, waarin de Lsv is opgenomen. Met voorlichting valt op dit 

beleidsterrein veel te winnen. Het naleefgedrag van de Lsv verschilt enigszins per onderwerp, maar gesteld kan worden dat 

het spontane naleefgedrag gemiddeld tussen de 40-60% zit. Na een eerste waarschuwing worden bijvoorbeeld 

borden/banieren vaak verwijderd en slootdempingen gelegaliseerd d.m.v. een ontheffing of in originele staat hersteld. Bij 

de recreatievaartuigen en de woonschepen is vaak een last onder dwangsom nodig om de overtredingen ongedaan te 

maken. Regelmatig volgt daarna nog een hoger beroep traject. Ergo: het toezichtseffect bij illegale borden en stortingen is 

relatief wat beter dan dat bij recreatievaartuigen en woonboten. Veel woonbooteigenaren denken nl. aan hun vaak al 

langer bestaande situatie rechten te kunnen ontlenen.  

 

 
 

1e helft 2017 
 

 

Vergunning-/ontheffingsverlening    Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden en heeft 

ze de Flora- en faunawet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. Met de Wnb heeft er decentralisatie van 

taken plaatsgevonden van het Rijk naar de provincie. Naast vergunningverlening in het kader van gebiedsbescherming, is er 

nu ook ervaring opgedaan met ontheffingsverlening in het kader van soortenbescherming (ruimtelijke ingrepen) en 

houtopstanden. Voorheen was dit belegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en had de provincie een 

adviesfunctie voor houtopstanden. Er zijn in het eerste halfjaar ongeveer veertig beschikkingen verleend op basis van de 

nieuwe taken die de provincie op het gebied van de houtopstanden en ruimtelijke ingrepen heeft gekregen. Er zijn drie 

bezwaren ingediend. Deze zaken zijn behandeld door de Awb-adviescommissie van PS en GS. Het advies van de commissie 

is nog niet ontvangen. Naast vergunning- en ontheffingsverlening is veel tijd besteed aan communicatie en het delen van 

kennis rondom de inwerkingtreding van de Wnb met andere betrokken partijen (zoals gemeenten en andere bevoegde 

gezagen en aanvragers), en het verbeteren van de samenwerking met die partijen op dit gebied. Eind 2017 zal er een 

evaluatie worden uitgevoerd inzake de ‘groene’ VTH-taken van de provincie Utrecht. Uit die evaluatie zal moeten blijken of 

de capaciteit voldoende is om de provinciale ambities waar te (blijven) maken.  
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 Handhaving  

Het aantal producten van vooral de nieuwe taak Wet natuurbescherming loopt achter op schema. Dit is het duidelijkst 

zichtbaar bij de fysieke controles Programmatische Aanpak Stikstof, fysieke controles houtopstanden, gebiedscontroles op 

basis van de soortbescherming en in Natura 2000-gebieden. Inmiddels is 75% van de vacatures ingevuld. Het inregelen van 

de werkzaamheden ter uitvoering van de nieuwe Wet natuurbescherming vergt organisatorisch het nodige. Overigens zijn 

de nieuwe Vnl-medewerkers inmiddels al wel volledig operationeel. Meer in het bijzonder nog het volgende: 

-  Wet natuurbescherming: De RUD Utrecht levert  een actieve bijdrage aan netwerkbijeenkomsten / seminars die door  

de provincie Utrecht en andere externe partijen worden georganiseerd. Ook wat betreft Natura 2000-gebieden wordt  

actief bijgedragen aan voorlichting. Het toezichtseffect bij controles van veehouderijen is erg hoog (bijna 100%). Over het 

spontaan naleefgedrag volgen eind 2017 de eerste cijfers. 

- Jacht en schadebestrijding:   Goed spontaan naleefgedrag. Er zijn geen waarschuwingen afgegeven. 

-        Soortenbescherming:   Er werden 22 klachten ontvangen. Het spontane naleefgedrag door de ontheffinghouders is  

         goed (circa 90%). 

-    Houtopstanden: De controles zijn bedoeld om het bosareaal te behouden. Steeds vaker worden illegale vellingen 

middels luchtfoto’s opgespoord. Bij 20 controles zijn 2 overtredingen geconstateerd (spontaan naleefgedrag 90%). Ten tijde 

van het opstellen door de landelijke Rekenkamer van het rapport ‘Natuurlijk bevoegd’ liepen de herplantcontroles bij 

boscompensatielocaties nog achter. Deze achterstand is (ten tijde van de vaststelling van deze notitie) inmiddels ingelopen.  

-       Vnl 2017:  Ook in 2017 is het spontane naleefgedrag bij handhaving van de ‘groene’ regelgeving nog onvoldoende. 

Steeds meer wordt duidelijk dat de oorzaak van de slechte naleving (deels) is gelegen in onbekendheid met de regelgeving. 

In de 2e helft van 2017 start een nieuw communicatietraject.  De ervaring leert dat zogeheten weilandborden na een 

waarschuwing veelal tijdig worden verwijderd. Bij reclame-uitingen door (kleine) bedrijven is dat vaak minder. Het 

toezichtseffect bij storten/dempen/ophogen en bij zogeheten 'rommelterreinen’ is voldoende (circa 60%). Na een eerste 

waarschuwing wordt de overtreding in de meeste gevallen ongedaan gemaakt. Wat betreft recreatievaartuigen c.a. ligt het 

spontaan naleefgedrag lager en is ook het toezichtseffect fors onvoldoende. Na een waarschuwing volgt vaak een besluit 

tot oplegging van een last onder dwangsom (vaak gevolgd door een bezwaar- en beroepstraject). De administratieve 

controle op de kleine landschapselementen via luchtfoto’s heeft nog niet plaatsgevonden. In de 2e helft van 2017 wordt 

hieraan alsnog prioriteit gegeven, zodat fysiek gecontroleerd kan gaan worden.  

- Integrale gebiedscontroles: Behalve in de grondwaterbeschermingsgebieden lopen ze over de gehele linie achter op 

schema. Dat geldt ook voor de geplande milieuvluchten. 

- BOA’s landelijk gebied: Van de 2 beoogde nieuwe BOA’s is er inmiddels één beëdigd. De tweede BOA is niet meer 

actief. De opengestelde vacature is inmiddels (per 1 sept. jl.) vervuld. 

 

Acties RUD Utrecht t.b.v. tweede helft 2017:   RUD Utrecht zet 3.000 uur (excl. aanvullende opdracht Boswetdossiers) 

extra in op: 

- Natura 2000/ de PAS (veehouderij), fysieke controle en gebiedscontrole soortenbescherming  en houtopstanden; 

- In 3e kwartaal uitvoeren fysieke controle op kleine landschapselementen; 

- Inplannen gebiedscontroles Wet bodembescherming en ontgrondingen; 

- Registratie incidenten bijhouden en afstemming werkzaamheden verbeteren.  
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(blok 2)    Inhoudelijke toelichting andere bodemgerelateerde items  
      
 

 

 
 

Ontgrondingenwet, Waterwet, grondwaterbeschermingsgebieden, stiltegebieden en Wet 
bodembescherming 
 

 

2016 
 

 

 Vergunningverlening       Nu het economisch wat beter gaat, trekt het aantal ontgrondingen aan.  Ook is een stijgende 

lijn waarneembaar in bevestigingen van vrijstellingen van vergunningplicht (vooroverlegzaken).  Uren/aantallen liggen op 

schema.  Wat betreft grondwaterbeschermingsgebieden is de  provinciale adviestaak over heel 2016 nogal onderschat. Uit 

de grote adviesbehoefte kan worden afgeleid dat van de Provinciale Milieuverordening (PMV) een overtuigende 

preventieve werking uitgaat. Datzelfde kan gezegd worden over de in de PMV opgenomen regels over stiltegebieden. 

Nieuwbakken evenementen zoals ‘Campina-landdagen’ vergden extra inzet. Wanneer deze ‘landleven trend’ zich doorzet, 

zal de ureninzet hoger worden.  

Waterwet: De economische markt trekt aan. Hierdoor zit het aantal aanvragen voor WKO-systemen duidelijk in de lift. In 

2016 zijn er geen aanvragen voor industriële onttrekkingen of drinkwaterwinningen binnengekomen (wel enkele 

intrekkingsverzoeken m.b.t. industriële onttrekkingen). Ook is een vooronderzoek gestart naar een mogelijke winning op 

het eiland van Schalkwijk in het kader van de Lange Termijn Visie van Vitens en loopt er een wijzigingsaanvraag voor de 

winning van Waternet in Nieuwegein.  

Wet bodembescherming: In de provincie Utrecht zijn in 2016 de volgende resultaten geboekt: 

- een reductie van 20% in het aantal spoedlocaties (van 65 naar 52);  
- het aandeel spoedlocaties waar nu al wordt/is gesaneerd, is toegenomen van 46% naar 69%.  
De provincie Utrecht is op dit moment nog (gedeeltelijk) zelf verantwoordelijk voor onderzoek en/of sanering op 9 

spoedlocaties. De verantwoordelijkheid voor uitvoering van bodemonderzoek en/of bodemsanering op de overige 43 

spoedlocaties ligt bij derden. De doelstelling voor 2016 is nagenoeg gehaald. Op een aantal spoedlocaties met ecologische 

of verspreidingsrisico moet uiteindelijk meer onderzoek uitgevoerd worden dan was voorzien. De verontreiniging is 

technisch ingewikkelder, waardoor uiteindelijk pas in 2017 de beschikking ernst en spoedeisendheid genomen kan worden. 

De provincie ligt op koers om de doelstelling aan het eind van de convenantsperiode (te weten: ‘op alle spoedlocaties zijn 

eind 2020 de risico’s gesaneerd en/of beheerst’) te halen. Het aantal zogeheten BUS-meldingen (op basis van het Besluit 

Uniforme Saneringen) dat binnenkomt, blijft toenemen. Het gaat hierbij om eenvoudige saneringen die in korte tijd 

afgerond kunnen worden. In 2017 zijn voor dit deel-item daarom meer uren gereserveerd. Dat geldt evenzeer voor het 

Bodemloket (vraagbaak voor bedrijven en publiek). 

 

 Handhaving  

Wat betreft de Ontgrondingenwet is er sprake van goed naleefgedrag (slechts één last onder dwangsom op een totaal van 

86 controles!). Het aangetroffen aantal illegale ontgrondingen was zeer beperkt.  

Bij de Waterwet is het WKO-naleefgedrag er in 2016 niet beter op geworden. Er zijn meer fysieke controles uitgevoerd dan 

gepland. In 2017 moet de controle-intensiteit bij voorkeur gelijk blijven.  

Grondwaterbeschermingsgebieden: N.a.v. de gebiedsschouwen Amersfoort Berg en Soestduinen werden weinig 

overtredingen geconstateerd (slechts één bedrijf illegaal in een waterwingebied). Ervaringen ‘in het veld’ maken duidelijk 

dat de handhavingsaandacht niet mag verslappen. Continue provinciale zichtbaarheid werkt preventief. Probleempunt blijft 

het parkeren van auto’s in kwetsbare gebieden (o.a. risico van lekkende carters). 

Stiltegebieden: Er deden zich geen problemen voor. Dat is mede te danken aan een preventief uitgevoerd ‘rondje 

gemeenten met stiltegebieden binnen hun grenzen’, waarbij richting gemeenten nogmaals aandacht is gevraagd voor de 

regelgeving in stiltegebieden in relatie tot allerhande attracties en evenementen. 

Wat betreft spoedlocaties bij Wet bodembescherming zijn in 2016 de nazorglocaties er wat bij ingeschoten en voldoet de 

provincie niet geheel aan de aanbevelingen van de Rekenkamer. Daarnaast zijn er meer nazorgplannen ingezonden ter 

beoordeling door derden en is er nog een aantal evaluaties en nazorgplannen in de werkvoorraad. Wat betreft de 

Acacialaan te Doorn is er vanwege de complexiteit (bestuurlijke en juridische gevoeligheid en bewonersparticipatie) een 

apart plan van aanpak in uitvoering. De sanering van de bron is aangevangen. In de periode november 2015 tot april 2016 
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heeft ontgraving van de bovengrond en ondergrondse infrastructuur plaatsgevonden. Deze werkzaamheden (fase 1a) zijn 

geëvalueerd. Vanaf mei 2016 is de aanpak van de bron in de diepere ondergrond onder en direct rondom de wasserij 

gestart en in uitvoering. Verder is de aanleg van het in-situ systeem voor de aanpak van de grondwaterverontreiniging (dat 

zich uitstrekt van de wasserij tot het gemeentehuis) in uitvoering. Daarnaast wordt door de RUD Utrecht pro-actief 

gefaciliteerd in een samenwerking tussen Bosatex en het Rijksvastgoedbedrijf. Samen met gemeente/OdrU, waterschap 

HDSR en bewonersparticipatie wordt de aanpak van de resterende grondwaterverontreiniging nabij Huis Doorn voorbereid.  

 
 

1e helft 2017 
 

 

 Vergunningverlening        Bij de Ontgrondingenwet spelen er nu drie grote zaken: het gecoördineerde project 3e sluis- 

kolk annex verbreding Lekkanaal en 2 complexe zandwinningsprojecten (Bosschenwaarden en het natuurontwikkelings-

project Elster Buitenwaard). Verder vier aanvragen, waaronder drie legalisaties (met veel verschillende belangen). Die 

aanvragen lopen daarom uit de termijnen. Van de 9 afgeronde vergunningprocedures was er slechts één buiten de 

termijnen. Het verwachte aantal  (27) voor bodemenergiesystemen bij de Waterwet wordt in 2017 naar alle 

waarschijnlijkheid niet gehaald. Er zijn nu 7 vergunningaanvragen ontvangen. Punt van aandacht is het halen van de 

proceduretermijnen. Dat percentage (33%) is nu te laag. Daar wordt actie op ondernomen. Sommige vergunninghouders 

van WKO systemen blijken geen gebruik te maken van hun vergunning. Momenteel wordt met hen contact opgenomen 

met als doel de vergunning in te trekken en hiermee ondergronds ruimte te maken voor andere initiatiefnemers. Hiermee  

lijkt het geplande totaal aantal van 27 wel weer binnen handbereik te komen.  

Grondwaterbescherming is geregeld in de Provinciale Milieuverordening. Het aantal meldingsplichtige activiteiten buiten 

inrichtingen (bijv. boringen, plaatsen damwanden, heipalen) is conform de prognose. Vooral adviesverzoeken (van 

gemeenten) in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning kostten de nodige tijd. Alle adviesverzoeken zijn 

tijdig afgehandeld.  Voor het afwikkelen van meldingen van activiteiten buiten inrichtingen geldt geen juridische termijn.  

Rond stiltegebieden is het ‘rustig’ (het aantal aanvragen om een ontheffing inzake stiltegebieden is minimaal). Het aantal 

behandelde meldingen blijft achter bij de verwachting. Daarmee is ook de urenbesteding geringer.   

Bij bodembescherming lopen productie en urenbesteding bij vergunningen fors achter op schema. Er is 4.400 uur 

vacatureruimte beschikbaar voor vergunningverlening. Drie van de vier vacatures zijn nu opgevuld. De belangrijkste zaken 

worden opgepakt (spoedlocaties en reguliere procedures met juridische termijnen). Vanwege de ontbrekende menskracht 

kon ook de aanbeveling van de Rekenkamer om monitoringsrapporten en evaluatierapporten op te vragen slechts beperkt 

uitgevoerd. 

 

 Handhaving    Het aantal uitgevoerde controlezaken ligt bij de Ontgrondingenwet op schema. Maar het aantal 

gebiedscontroles bodemkwaliteit op ontgrondingen loopt flink achter. Er zijn 33 locaties waar ontgrondingswerkzaamheden 

worden uitgevoerd of gestart.  Het spontaan naleefgedrag bij vergunningen is goed (circa 90%). Maar het indienen van 

start- en eindmeldingen blijft een probleem (spontaan naleefgedrag daar is circa 50%). Na het geven van een waarschuwing 

wordt vrijwel altijd alsnog een start- of eindmelding ingediend (toezichtseffect 90%). Door actief handelen vanuit toezicht, 

vertoont bij de Waterwet het spontaan naleefgedrag een opgaande lijn. De jaarlijkse opgave van de meterstanden en het 

indienen van de evaluatierapporten WKO wordt vaker uit eigen beweging ingediend (60%).  Dat scheelt veel werk (en dus 

uren).  Het aantal fysieke controles loopt wat achter. Ook daar is het spontane naleefgedrag goed tot zeer goed. In gevallen 

van waarschuwingen wordt de overtreding in bijna alle gevallen tijdig ongedaan gemaakt (toezichtseffect 90%).  

Om vast te stellen hoe de grondwaterbeschermingsgebieden, waterwingebieden en boringsvrije zones er voor staan, 

worden 3 instrumenten gebruikt: fysieke controles, surveillance en gebiedsschouwen. Er worden (door een extern bureau) 

4 gebiedsschouwen uitgevoerd (één uit 2016 en drie in 2017). Het aantal fysieke controles loopt iets achter op schema. 

Wat betreft stiltegebieden is het aantal overlastmeldingen minimaal. Er is een controleproject in stiltegebied Eemland  

gestart vanwege de ter plekke gestarte dijkversterkingsproef. De RUD Utrecht heeft daartoe een gedoogbesluit afgegeven. 

Omdat het stiltegebied Eemland ook vanwege andersoortige evenementen nogal onder druk staat, wordt extra toezicht 

gehouden. 

I.t.t. vergunningverlening Wet bodembescherming, loopt handhaving Wet bodembescherming juist vóór op schema (zowel 

qua aantallen controles als qua uren). Er kunnen meer producten worden geleverd dan de afgesproken jaarproductie. Ook 

hier hebben spoedlocaties prioriteit. Voor de spoedlocaties (o.a. Acacialaan, Nedereindse Plas en Bornia) volgt later dit jaar 

nog een aparte evaluatie over het eerste half jaar van 2017. Spoedlocaties als de Acacialaan zijn en blijven maatschappelijk 

gevoelig. Dankzij veelvuldige afstemming met belanghebbenden verloopt het saneringstraject nu redelijk naar wens. E.e.a. 

vergt in verhouding nog steeds wel veel uren. In de tweede helft van 2017 zal er ook meer duidelijkheid komen over de 

definitieve afwerking van de Oostplas van de Nedereindse Plas.     
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(blok 3)    Inhoudelijke toelichting inrichtingen  
      
 

 

 
 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO), en Wet 
hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) 
 

 

2016 
 

 

 

 Vergunningverlening     

Opvallend was de in 2016 veel geringere ureninzet inzake vooroverleg met bedrijven (vanwege de veelal niet complexe 

situaties) en juist 25% méér ureninzet op de feitelijke vergunningverlening (vanwege meerdere ‘tijd vretende’ complexe 

aanvragen voor afvalbedrijven, zoals ‘Beelen Midden Nederland’ in Houten en ‘De Dukdalf Exploitatiemaatschappij’ in 

Mijdrecht). Bij de bedrijven met een Wabo-vergunning was opvallend de inzetpiek t.b.v. bezwaar- en beroepsprocedures. 

Ook de voorbereidingen rond de komende Omgevingswet slokten extra tijd op. 

Wat betreft het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) zijn bij de verlening van milieuvergunningen de uren 

achtergebleven omdat ook het vraag gestuurde aanbod achterbleef. In totaal leidden vooral externe omstandigheden in 

2016 tot een 22% lager urenverbruik.  Voor zover er sprake is van geringere productie-aantallen liggen daar externe (niet 

stuurbare) factoren aan ten grondslag. In 2016 zijn er tien reguliere en twee uitgebreide procedures afgehandeld. Er staan 

eind 2016 vier reguliere en vijf uitgebreide procedures in de werkvoorraad. Ook zijn er twee veiligheidsrapporten 

beoordeeld. Er zijn zes bedrijven gescreend op wijzigingen vanuit de 4
e
 tranche van het Activiteitenbesluit. Bij vier bedrijven 

wordt de screening in het 1
e
 tertaal van 2017 afgerond. 

 

 Handhaving  

Bij toezichtswerk bij Wabo-inrichtingen was er bij 27 van de 50 controles iets mis (spontaan naleefgedrag onvoldoende). 

Het toezichtseffect was wél goed: alle mankementen werden na de 1
e
 controle direct hersteld. De 24-uurs 

consignatiedienst vergde 50% méér uren (er werden 471, vooral geluid- en geur gerelateerde milieuklachten ontvangen). 

Bij zogeheten ‘aandachtsbedrijven’ werden relatief meer controles uitgevoerd. Veel EED-vragen
1
 en EED-uitstelverzoeken 

maakten het werk arbeidsintensiever.  

In het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) komen 3 wetten samen: de Arbeidsomstandighedenwet, de Wabo en de Wet 

op de Veiligheidsregio’s. In 2016 is landelijk besloten dat gemeenten voor dergelijke risicovolle bedrijven geen bevoegd 

gezag meer mogen zijn. De provincie Utrecht is nu bevoegd gezag voor 14 BRZO-/RIE4
2
 bedrijven. Het feitelijke werk wordt 

tot tevredenheid in mandaat uitgevoerd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in Zaandam. Uit de 

jaarrapportage 2016 blijkt, dat de geraamde productie is uitgevoerd binnen de beschikbare middelen en dat alle VTH-taken 

op adequaat niveau zijn uitgevoerd. Vanwege een landelijke subsidie zijn er minder BRZO-coördinatie uren gefactureerd. 

Het spontane naleefgedrag was hoger dan 60%. Naar aanleiding van de Wabo-hercontroles zijn 5 lasten onder dwangsom 

opgelegd. Het toezichtseffect lag daarmee in 2016 rond de 75%. Wel werd er bij diverse bedrijven meer dan één 

overtreding geconstateerd, maar dat is inherent aan de complexiteit van grotere bedrijven. Twee BRZO-bedrijven stonden 

in 2016 om verschillende redenen (en voor zover van toepassing met extra controles/dwangsommen) in de spotlights: BASF 

in De Meern (gemeente Utrecht) en Van Appeldoorn in Woudenberg. Controles en inspecties zorgden voor een adequaat 

toezicht in het kader van de beheersing van risicovolle situaties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert vanaf 

2017 ook Wabo-bouwtaken bij risico-inrichtingen uit (werkzaamheden zaten voorheen bij gemeenten).  

Zwembaden en zwemlocaties: Opvallend bij de kwaliteitsanalyses van het zwemwater in alle zwembaden in 2016, is de 

substantiële verhoging van overschrijdingen van de bacteriologische parameter ‘kweekbare kiemen’. E.e.a. houdt geen 

risico voor de volksgezondheid in, maar is voor 2017 wel een aandachtspunt. Het spontane naleefgedrag is slecht (op 128 

controles 118 bestuurlijke waarschuwingen!!). Het betrof overigens wel allemaal (erg) lichte overtredingen. Daarom komt 

                                                           
1
  Veel grote ondernemingen zijn verplicht om een energieaudit te laten uitvoeren. Dit is een gevolg van de 

implementatie van de EU-richtlijn wat betreft energie-efficiëntie (EED) in de Nederlandse wetgeving. 
2
  Het betreft hier IPPC-risicobedrijven die vallen onder de categorie 4 uit bijlage 1 van de Richtlijn industriële emissies, 

zoals chemie- en farmacieproducenten. 
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e.e.a. in de overall-conclusie niet terug. Negenmaal is een last onder dwangsom opgelegd (één ervan is ingevorderd) = 

voldoende toezichtseffect. Bij zwemlocaties werden geen overschrijdingen van de bacteriologische parameters vastgesteld, 

behalve bij de zwemplas ‘Voorveldse Polder’. Elders moest driemaal voor blauwalgen worden gewaarschuwd. Vanwege o.a. 

het geringe spontane naleefgedrag is voor 2017 een vrijwel identieke ureninzet ingepland.   

 

 
 

1e helft 2017 
 

 

 Vergunningverlening         

De gang van zaken m.b.t. de Wabo-vergunningverlening en Wabo-meldingen verloopt positief. De productie ligt op schema. 

Verbeterpunt is de urenregistratie. Die is niet op orde. Opnieuw is duidelijk dat vooroverleg een belangrijk onderdeel is 

voorafgaand aan een vergunningprocedure. Goed vooroverleg resulteert in een efficiënte en spoedige afwikkeling van 

vergunningaanvragen. Het aantal ontvangen aanvragen sluit aan bij de prognose. Er zijn geen knelpunten. Aanvragen om 

ontheffingen voor stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen komen vaker voor dan vooraf ingeschat. Een ander 

aandachtspunt is het ruimtelijke ordeningsdeel bij Wabo-vergunningverleningsaanvragen, met name daar waar een 

Verklaring van geen bedenkingen van de Gemeenteraad noodzakelijk is. Op dit moment moet bij 20% van de aanvragen ook 

het RO-deel worden geregeld. Wanneer dat percentage verder stijgt, heeft dat mogelijk consequenties voor de 

urenbesteding. Het aantal meldingen Activiteitenbesluit voor provinciale inrichtingen blijft sterk achter bij de 

verwachtingen. 

Wat betreft het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) zijn er in de eerste helft van 2017 geen opmerkelijke verschillen ten 

opzichte van 2016 waarneembaar. Wel is de urenbesteding nu meer conform het geprognotiseerde aantal dan in 2016.  

 

 Handhaving  

Het aantal Wabo-controles ligt goed op schema (ook landelijke Wabo-risicothema’s zijn erbij betrokken). Er zijn meer uren 

benut dat verwacht (ook vanwege piekmomenten bij aandachtsbedrijven – bijv. V.d. Groep – in relatie tot de 

milieuklachtentelefoon). Het spontane naleefgedrag en het toezichtseffect zijn over de gehele linie ruim voldoende. 

Bijsturing is nu niet nodig. Ook bij de zogeheten aandachtsbedrijven is het spontaan naleefgedrag over de hele linie 

voldoende. Bestuurlijke waarschuwingen en/of lasten onder dwangsom zijn slechts sporadisch opgelegd. Vanwege de 

complexiteit bij dergelijke grote bedrijven moet de vinger wel continu aan de pols blijven. Ook bij de 40 kleinere Wabo-

bedrijven blijkt de regelgeving goed verinnerlijkt. Bij transportcontroles laat de inzet van de politie te wensen over. 

Bestuurlijk overleg lijkt op z’n plaats, zeker nu deze situatie al meerdere jaren sleept. Administratief toezicht, informatief 

gestuurde handhaving en systeemgericht toezicht blijven, afgezien van de VTH-samenwerkingsprojecten, qua effectiviteit 

achter bij de verwachtingen. T.b.v. het VTH-Jaarprogramma 2018 is hierop nadere bezinning noodzakelijk. De 

urenbesteding m.b.t. ontvangen milieuklachten ligt op schema. Wel worden er meer milieuklachten ontvangen dan 

verwacht. Het tweede kwartaal stond ook in het teken van de verdure ontwikkeling van zogeheten energiediensten. 

Inmiddels is ook de rol van de provincie als bevoegd gezag voor de energiediensten in kaart gebracht. Niet MKB-

Ondernemingen hebben een audit-verplichting in het kader van de EED (Energy Efficiency Directive). Een eerste groep van 

deze ondernemingen ontving een schrijven. Voor wat betreft energiecontroles blijken bedrijven bereidwillig. Gebruik wordt 

gemaakt van de zogeheten ‘lijst erkende maatregelen’. In vrijwel alle gevallen moeten bedrijven aanvullende maatregelen 

treffen en is een hercontrole noodzakelijk.  Tijdens integrale controles registreren toezichthouders het energieverbruik. Zo 

kunnen energiecontroles op een later moment gerichter worden uitgevoerd of worden waar nodig energievoorschriften 

van vergunningen geactualiseerd.    

Wat betreft het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO): Op de 30 Wabo-controles moesten 14 hercontroles uitgevoerd 

worden (spontaan naleefgedrag dus niet hoog). Bij meerdere bedrijven werd méér dan 1 overtreding geconstateerd. Alle 

Brzo-inspecties zijn conform planning uitgevoerd (er is één last onder dwangsom opgelegd). In totaal zijn 20 ongewone 

voorvallen gemeld (= regulier aantal). De inzet voor handhaving werd licht verhoogd. In de eerste helft van 2017 ligt het 

urenverbruik meer in lijn met de geprognotiseerde aantallen. Net als bij de RUD Utrecht zijn er ook door de 

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in 2016 belangrijke stappen gezet om over te gaan van lumpsumfinanciering naar 

prestatie gerichte financiering. De komst van de Omgevingswet betekent ook voor deze dienst een flinke stelselwijziging. 

Net als bij de RUD Utrecht vergen deze items de nodige extra (indirecte) inzet. 

Bijna 50% van de 127 zwembaden en 27 zwemlocaties in oppervlaktewater is gecontroleerd. Voorafgaand aan het 

zwemseizoen zijn bij alle zwemlocaties in oppervlaktewater veiligheidsonderzoeken uitgevoerd. Bij circa 25% van die 

inspecties zijn geen overtredingen geconstateerd (spontaan naleefgedrag van 25% is erg laag). Het toezichtseffect is erg 

goed. In 95% van de gevallen worden overtredingen tijdig ongedaan gemaakt. In mei jl. zijn bij de 27 zwemlocaties in 
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oppervlaktewater opnieuw de gebruikelijke veiligheidsonderzoeken uitgevoerd. Bij 3 zwemlocaties hebben beheerders het 

hellingspercentage van delen van de onderwaterbodem aangepast (i.v.m. veiligheid kleinere kinderen). Er zijn via de 

zwemwatertelefoon geen noemenswaardige klachten binnengekomen. Er waren geen corrigerende/informerende 

maatregelen nodig. In 9 overdekte zwembaden werden normoverschrijdingen van de legionellabacterie aangetroffen (= 

meer dan in 2016). De beheerders hebben direct maatregelen getroffen. In zwemplas ‘Down Under’ in Nieuwegein en het 

Henschotermeer zijn geleibolletjes, resp. wormpjes waargenomen. E.e.a. bleek niet schadelijk voor de gezondheid.  
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(blok 4)    Inhoudelijke toelichting overige VTH-beleidsitems  
      
 

 

 
 

Wet luchtvaart, Wet lokaal spoor en Vuurwerkbesluit 
 

 

2016 
 

 

 

 Vergunningverlening     

Wet luchtvaart:    Mijlpaal in 2016 was de realisering van de Luchthavenregeling voor het Utrechts Medisch centrum (UMC) 

waarmee voor patiënten in kritieke toestand een forse tijdwinst wordt geboekt. Het aantal verleende ontheffingen tijdelijk 

en uitzonderlijk gebruik van terreinen (TUG’s) lag in lijn met de prognose (80 stuks). Een efficiëntere werkwijze resulteerde 

in een geringere urenbesteding. De urenplanning voor 2017 is hierop aangepast. 

De implementatie van de Wet lokaal spoor zit nog in de aanloopfase: in 2016 werden er nog geen aanvragen om 

vergunning ontvangen
3
.  

Vuurwerkbesluit: In 2016 zette de trend van een afnemend aantal (dure) grotere vuurwerkshows en een toename van 

toepassing van kleinschaliger consumentenvuurwerk zich voort. Voor 2017 zijn er daarom minder uren geraamd. 

 

 Handhaving  

Bij de Wet luchtvaart zijn de zogeheten TUG-ontheffingen en Luchthavenregelingen in 2016 goed nageleefd. Zeker nu het 

bij luchtvaartmaatschappijen bekend is dat de provincie ook in de avond en op zon- en feestdagen controles uitvoert. 

Omdat de 20% intensievere toezichtinzet zich in 2016 qua naleefgedrag goed heeft uitbetaald, wordt deze aanpak in 2017 

gecontinueerd. Opvallend was de toename van vlieg- en muziekevenementen rond paleis Soestdijk. Ook waren er extra 

controlemomenten voor de Luchtvaartregeling van het UMC Utrecht. De hiermee samenhangende noodzakelijke extra 

aandacht zal zich in 2017 naar verwachting vertalen in een hogere ureninzet.  

M.b.t. de Wet lokaal spoor zijn er door de toezichthouder (ILT) geen handhavingsverzoeken ingediend. Wel heeft 

toezichthouder ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) in 2016 uitvoering gegeven aan een toezichtplan. Over dat plan 

heeft overleg met de RUD Utrecht plaatsgevonden. In 2016 is voor de volgende thema’s gekozen: infrastructuur 

(onderhoud, wissels, spoorgeometrie), materieel (onderhoud, beheer) en vervoer (competenties rijdend personeel).  

ILT heeft in januari, juli, oktober en november 2016 de volgende toezichthoudende activiteiten uitgevoerd bij het lokaal 

spoor in Utrecht: 

1.  Toezichthoudende monitoring (januari 2016) 

      ILT concludeert in haar auditrapport van 22 september 2015: Het veiligheidsbeheerssysteem van Team OV 

Assetmanagement Utrecht is op onderdelen gedocumenteerd, maar is nog niet volledig. Team OV Assetmanagement 

Utrecht heeft een plan van aanpak met verbeteracties opgesteld. ILT heeft geconstateerd dat deze acties vóór 1 december 

2015 zijn uitgevoerd.   

2.  Controle vervoer en operaties bij Q buzz (juli 2016) 

     Vervoer/operaties zijn gemonitord op de borging van de competentie van het personeel van de sneltram en in het 

bijzonder op: 

a)   Procedures, voorschriften en registraties op het gebied van vakbekwaamheid, medisch onderzoek (hierna: MO),  

       psychologisch onderzoek (hierna: PO), herscholing/ bijscholing,  

b)   Kwaliteitsborging (kennis en vaardigheden personeel) en 

c) Steekproeven in registratiesystemen/mentorbegeleiding. Er zijn tijdens deze controle aangaande bovengenoemde 

behandelde onderwerpen geen overtredingen of tekortkomingen geconstateerd.  Er is wel een signaal afgegeven met 

betrekking tot de mentorritten. ILT is verzocht dit verbeterpunt te onderzoeken in het toezichtprogramma van ILT voor 

2017.  

 

                                                           
3
   De Wet lokaal spoor geeft het toezicht aan ILT en de vergunningverlening + handhaving aan Gedeputeerde Staten. 

Gedeputeerde Staten mandateerden deze taak aan de RUD Utrecht. 
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3.   Infrastructuur bij Regio Tram Utrecht, specifiek het beheer en onderhoud daarvan (oktober 2016) 

Er zijn tijdens deze audit geen overtredingen geconstateerd. Wel zijn er twee tekortkomingen vastgesteld. Die zijn door de 

beheerder opgelost. 

4.  Materieel bij Regiotram Utrecht, specifiek het beheer en onderhoud daarvan (november 2016) 

Er zijn tijdens deze audit geen overtredingen en/of tekortkomingen geconstateerd. Hetzelfde geldt voor de reality check 

naar aanleiding van deze audit. 

 

Wat betreft het Vuurwerkbesluit: het aantal grotere vuurwerkshows was geringer dan verwacht. Omdat met toezicht op 

meldingen rond vuurwerk minder tijd is gemoeid dan met toezicht op ontbrandingstoestemmingen, is er in 2016 een 

aanmerkelijke tijdwinst geboekt en kon de toezichts- en handhavingsinzet met minder uren toe. In 2016 zijn er geen 

overtredingen vastgesteld, maar zijn er ter plaatse wel veel aanwijzingen gegeven. Doordat deze regelgeving nog 

onvoldoende spontaan wordt nageleefd, is minder inzet nog niet opportuun. Ook zullen vanaf 2017 de bevindingen richting 

vuurwerkorganisatoren schriftelijk bevestigd worden. Bij wijze van proef is wel besloten de ureninzet in 2017 iets te 

verminderen. 

 

 
 

1e helft 2017 
 

 

 Vergunningverlening         

In relatie tot de Wet luchtvaart ligt het aantal generieke TUG (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik)-ontheffingen op schema. 

Het aantal aangevraagde locatie gebonden TUG-ontheffingen (16) blijft ver achter bij de verwachtingen. Bij TUG-

ontheffingen gelden geen juridische termijnen. Het aantal bezwaren tegen verleende TUG-ontheffingen neemt stevig toe. 

Voorts is, onder andere n.a.v. verschillende bezwaarschriften, besloten om de provinciale TUG-beleidsregels in 2017 te 

actualiseren. De implementatie van de Wet lokaal spoor zit ook in de eerste helft van 2017 nog in de aanloopfase. Er 

werden geen aanvragen om vergunning ontvangen. De activiteiten binnen de RUD Utrecht beperken zich tot nu toe tot 

overleg met andere betrokken partijen (te weten de andere decentrale overheden: o.a. Vervoerregio Amsterdam, 

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en OV Assetmanagement Utrecht). 

Vuurwerkbesluit: er zijn ongeveer evenveel meldingen vuurwerk ontbranding (23 stuks) en ontbrandingstoestemmingen 

(17 stuks) ingediend en verleend als in 2016 na het eerste half jaar. 

 

 Handhaving  

Op basis van ervaringen m.b.t. toezicht op TUG-ontheffingen (Wet luchtvaart) in 2016 is het aantal controles in 2017 met 

50% verminderd, met als resultaat dat het naleefgedrag in 2017 is verslechterd en de eerste bestuurlijke boete een feit is 

(vliegen met te zware helikopter, grondpersoneel afwezig, niet afgezette landingslocatie met gevaarrisico’s voor het 

publiek, opgave van verkeerde landingslocatie, etc.). Op basis hiervan lijkt het  raadzaam om in 2018 de controle-intensiteit 

met het oog op de veiligheidsaspecten weer terug te brengen op tenminste het oude niveau.  Ook de voor 2017 naar 

beneden bijgestelde verwachting m.b.t. het aantal luchtvaartmeldingen lijkt niet helemaal op te gaan. Die moet in 2018 

naar verwachting eveneens naar boven worden bijgesteld.  

M.b.t. de Wet lokaal spoor zijn er door de toezichthouder (ILT) geen handhavingsverzoeken ingediend. Wel heeft ILT 

controles uitgevoerd bij de beheerder en vervoerder van de sneltram. 

Vuurwerkbesluit:  het aantal fysieke controles loopt, in vergelijking met 2016, wat achter. Een aantal vuurwerkshows is niet 

doorgegaan (bijv. om budgettaire redenen). De controlegraad bij vuurwerkshows is hoog. Het spontane naleefgedrag is 

circa 50% (d.w.z. dat bij 50% van de controles geen aanwijzingen of waarschuwingen gegeven behoefden te worden). Het 

toezichtseffect is goed. Overtredingen (bijv. verkeerd geplaatste afzettingen voor het publiek of toepassing van zwaarder 

vuurwerk dan vergund)  worden altijd per omgaande ongedaan gemaakt (omdat anders de show geen doorgang kan 

vinden!).     
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Inhoudelijke toelichting resultaten  
provinciebreed VTH-Samenwerkingsprogramma 2016 
      
 

 

 

Op 5 oktober 2015 hebben de leden van het bestuurlijk Provinciaal Milieu Overleg het provinciebrede 

Samenwerkingsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2016 vastgesteld. Net als in 2015 is het 

programma beperkt van opzet.  Doelbewust is gekozen voor een gering aantal samenwerkingsprojecten (e.e.a. onder het 

motto: ‘wát we doen, doen we goed!’). Hieronder de resultaten van het zestal samenwerkingsprojecten. De inzet van het 

Samenwerkingsprogramma 2016 is het zoeken naar de meerwaarde van samenwerking in de basis van het werk. De 

taakuitvoering van de betrokken instanties moet effectiever en efficiënter worden door samen te werken. 

 

1) Inbedden en verankeren van Informatie Gestuurd Handhaven (IGH) en Ketenhandhaving 
Informatie Gestuurd Handhaven is het met behulp van informatietechnologie doelgerichter en pro-actiever handhaven met 
als doel het vergroten van het nalevingsgedrag. Kern van het verhaal is het planmatig en gestructureerd verzamelen en 
analyseren van gegevens. Op basis daarvan zijn bij bedrijven en personen, handelingen of handelingsmomenten te duiden 
die aandacht vereisen. IGH is een belangrijk onderdeel bij de voorbereiding van onder andere Ketenhandhaving.  
Lopende projecten: 
a) Via de projectgroep bodem en grondstromen draaien er samenwerkingsprojecten met ketenpartners. Middels 
databevraging wordt gepoogd te achterhalen of er mogelijk illegale grondtoepassingen of saneringen zijn uitgevoerd. In een 
ander ketenproject worden gezamenlijke veldcontroles gedaan om illegale handelingen met grond op te sporen. Het doel is 
om degenen te controleren die hun activiteiten niet melden. Dat kan alleen in het veld. Er zijn hier 40 zaken aangetroffen 
die mogelijk illegaal zijn en die verder moeten worden onderzocht; 
b) De ODRU en RUD Utrecht trekken gezamenlijk op bij de in 2015 opgestarte uitvoeringsprojecten ‘meldingen 
toepassing grond’ en ‘Sanering bovengrondse tanks PGS30’.  Ook zijn voorbereidingen getroffen om de ketenprojecten 
‘toezicht afvoer koudemiddel R22’, ‘afvoer van afvalstoffen vanuit gemeentelijke KCA-depots’, ‘niet bij LMA gemelde 
afvalstromen’ en ‘IGH project Asbest’ op te starten; 
c)   Bij de RUD Utrecht loopt de pilot ‘ogen en oren’. De geplande pilots ‘risicogericht werken’, ‘informatiepositie 
verbeteren’ en het ‘gebruik maken van LMA-data’ zullen later starten. De pilot ‘ogen en oren’ richt zich op het benutten van 
de ogen en oren van professionals in het veld. Door op een effectieve wijze gebruik te maken van elkaars kennis en 
informatie, verbetert de samenwerking tussen handhavers. De pilot leidt concreet tot afspraken tussen handhavers, inzicht 
in ontbrekende kennis en duidelijkheid wat er op ICT-gebied nodig is om dit te ondersteunen. Deze interne verbeterslag 
geldt tevens als voortraject voor een verbeterde samenwerking op informatiegebied met ketenpartners. 
 
2) SER-Energie Akkoord (Energiebesparing bij bedrijven) 
De samenwerkingsafspraak richt zich op het opstellen van een projectplan dat inzicht geeft hoe de partners in de provincie 
Utrecht de doelstellingen van het SER-Akkoord gaan realiseren. In het goedgekeurde projectplan van zowel de ODRU als 
van de RUD Utrecht is helder gemaakt op welke wijze de partners in de provincie Utrecht energiebesparing bij bedrijven 
gaan realiseren (via een stimulerend en regulerend spoor). Op basis hiervan heeft de VNG een ondersteuningsbijdrage 
beschikbaar gesteld t.b.v. stimulering, kennisontwikkeling en borging van structurele aandacht voor energiebesparing in 
controle en handhaving. Details: 

 Beide projectplannen behelzen prioritering, een opleidingstraject, een pilot en het bezoeken van bedrijven waarbij er 
extra tijd wordt besteed aan het onderdeel energie. Het zwaartepunt van het project zal liggen bij bedrijven in de 
dienstverlenende sector (o.a. energiebesparingsmaatregelen bij kantoren, zorginstellingen, scholen, autoschade-
herstelbedrijven, datacenters, maar ook overheidsinstellingen); 

 Een deel van de deelnemende partijen in het verzorgingsgebied van de RUD Utrecht heeft de taken met betrekking tot 
energiebesparing niet aan de RUD Utrecht overgedragen. Bovengenoemde ondersteuningsbijdrage is beschikbaar 
gesteld voor de regio, dus met deze gemeenten wordt afgestemd welke van hun bedrijven extra zullen worden 
bezocht;  

 Alle toezichthouders van de ODRU hebben een opleiding gekregen m.b.t. de erkende maatregelen. Daarnaast hebben 
alle toezichthouders een cursus adviesvaardigheid gekregen en worden zij tijdens de eerste controles begeleid door 
een energiedeskundige. Gedurende 12 weken krijgen de toezichthouders van de ODRU met behulp van een filmpje via 
de smartphone een tip om hun adviesvaardigheid te verbeteren; 

 Omdat het adviesgesprek regelmatig vergaande technische kennis op het gebied van energiebesparing vergt, zal een 
groep van 7 toezichthouders een verdiepingscursus krijgen. Deze toezichthouders gaan de overige toezichthouders 
ondersteunen en zullen worden ingezet voor specifieke energiecontroles;  

 Bij de RUD Utrecht is een energieteam (5 personen) samengesteld dat zich specifiek is gaan richten op een rol in 
toezicht en stimulering. De ondersteuningsbijdrage van de VNG is gebruikt om te ervaren hoe middels bezoeken ter 
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plekke bedrijven zijn te bewegen tot energiebesparing. De leden van het energieteam hebben een opleiding gekregen 
voor toezicht op basis van de erkende maatregelen en ze zijn tijdens de eerste controles begeleid door een 
energiedeskundige; 

 In de tweede helft van 2016 is in afstemming met opdrachtgevers een plan van aanpak opgesteld waarin de RUD 
Utrecht aangeeft met welke energiediensten zij haar opdrachtgevers kan ondersteunen bij de invulling van hun taak 
als bevoegd gezag. Daarin werd het belang benadrukt van: thematisch toezicht op energie (energiecontroles), de 
verantwoordelijkheid van opdrachtgevers om toezicht te houden op naleving van de auditverplichting in het kader van 
de EED en deelnemers te adviseren over de rol van energiebesparing bij bedrijven in de lokale klimaatagenda. Van 
rijkswege is de mogelijkheid beschikbaar gekomen voor omgevingsdiensten om subsidie te vragen voor toezicht op 
energiebesparing bij bedrijven (= bekend als de regeling ‘20 fte extra toezicht’). Ook voor toezicht op de EED is van 
rijkswege budget beschikbaar gekomen. Het gebruik van deze budgetten is opgenomen in het plan van aanpak. Verder 
is een inventarisatie gedaan naar de hoeveelheid werk per opdrachtgever en is voorgesteld om in een aanpak op maat 
te komen tot verdere invulling van de energiediensten. In december 2016 is de uitvoering van het plan aangevangen 
en uitvoering vordert gestaag. In afstemming met opdrachtgevers zijn energiecontroles begonnen en wordt toezicht 
gehouden op de auditverplichting in het kader van de EED; 

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

 De provincie organiseert, afhankelijk van de landelijke planning, themadagen voor verschillende doelgroepen over 
specifieke energie-onderwerpen. De uitvoeringsdiensten onderzoeken tevens op welke wijze zij gemeenten 
verdergaand kunnen ondersteunen bij het behalen van hun duurzaamheidsdoelstellingen.  

 
3) Samenwerken op watergebied 
Gemeenten en waterschappen zorgen samen voor een samenhangend waterbeheer. Gemeenten zamelen huishoudelijk en 
bedrijfsafvalwater in, waterschappen zuiveren dat water. Daarnaast maken zij samen keuzes over hoe om te gaan met 
grondwater en afvloeiend hemelwater. Door de rioolstelsels en rioolwaterzuiveringen optimaal te benutten, zorgen zij dat 
het watersysteem niet onnodig wordt belast. Afstemming is van belang bij het kwaliteitsbeheer ten aanzien van indirecte 
lozingen (lozingen op het gemeentelijke rioolstelsel). Waterschappen hebben hierbij een adviesrol en de bevoegdheid om 
toezicht te houden. Dit is geregeld in de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Met de komst van de 
Waterwet zijn gemeenten en provincies bevoegd gezag geworden voor alle indirecte lozingen. Bij de vernieuwde wetgeving 
is samenwerking het uitgangspunt. Om alle taken ter bevordering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving goed te 
kunnen uitvoeren, moeten gemeenten, provincie en waterbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) samenwerken 
en hun bevoegdheden gezamenlijk inzetten. Alleen dan kunnen zij de wettelijk geboden beleidsvrijheid optimaal benutten 
om het (afval)waterbeheer naar de eisen en wensen van burgers en bedrijven vorm te geven. 
De gezamenlijke waterschappen hebben de samenwerking in 2016 verder geïntensiveerd en daartoe een voorstel 
uitgewerkt waarin de volgende basisvoorwaarden voor een goede samenwerking zijn verwerkt: het gevoel van urgentie, 
gedeeld probleembesef en afhankelijkheidsbesef. Het voorstel geeft o.a. inzicht bij welke bedrijfscategorieën de 
waterschappen (om niet) blijven adviseren, c.q. toezicht blijven uitvoeren en bij welke bedrijfscategorieën zij in principe 
geen advies meer geven en geen toezicht meer uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat de omgevingsdiensten kennis over deze 
categorieën opbouwen, stellen de waterschappen voor om bij deze categorieën in 2017 gezamenlijke projecten uit te gaan 
voeren.  
 
Door het Waterplatform is een informatiebijeenkomst georganiseerd voor toezichthouders van ODRU en RUD Utrecht en 
van drie waterschappen. De sessie werd als erg nuttig en informatief ervaren en er zijn veel ideeën geopperd voor 
verbetering van de contacten tussen toezichthouders en het verhogen van de kwaliteit van het toezicht op lozingen. De 
waterschappen zijn hiermee aan de slag gegaan. In 2017 volgt er een bijeenkomst voor gemeenten over de borging van de 
watertaken. Er is inmiddels een start gemaakt met de controles binnen het project ‘Controle op indirecte lozingen’. 
 
4) Effectieve en efficiënte BOA-samenwerking in het buitengebied 
De druk op het buitengebied neemt toe. Op het grensvlak van groene wet- en regelgeving en openbare orde en veiligheid 
ontstaat steeds meer overlast door zaken zoals illegale motorcross, mountainbiken, afvaldumpingen (xtc) en overige 
recreatie-uitwassen. Vooral de Utrechtse groene partners, zoals Recreatie Midden Nederland, particuliere landgoederen en 
terreinbeherende organisaties, hebben last van deze toenemende druk, maar ook gemeenten die opdraaien voor de 
verwijderingskosten van (drugs-)afvaldumpingen. Het overall toezicht in het buitengebied neemt echter juist af. Het aantal 
groene buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) neemt door vergrijzing en toenemende kosten en opleidingseisen in 
rap tempo af. De samenwerking tussen de diverse betrokken instanties verloopt – dankzij de inzet van het Provinciale 
‘Groen Platform’ – qua afstemming al jaren goed, maar in de operationele sfeer is de samenwerking nog voor verbetering 
vatbaar. 
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 is bedoeld om minstens 2 fte extra aan groene boa-capaciteit 
in te zetten. Inmiddels zijn twee fulltime boa’s in 2016 gestart met de uitvoering van hun toezichtsactiviteiten in het  
buitengebied. Over de organisatorische kant van de inzet zijn afspraken gemaakt tussen de provincie, RUD Utrecht en 
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Recreatie Midden Nederland. De concrete inzet van de extra boa’s wordt jaarlijks bepaald aan de hand van de gestelde 
bestuurlijke prioriteiten. De extra capaciteits-inzet zal vooral komen te liggen bij extra toezicht op de Utrechtse Heuvelrug.  
Ondersteuning vindt plaats door: 

 Handhavingskalender 
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 
toezichthouders goed en efficiënt in te zetten. 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; 

 Digitale ondersteuning 
De vorig jaar gelanceerde Samenwerkings-app is geëvalueerd. Besloten is tot een update. 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; 

 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 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’). Vrijwel alle partijen (TBO’s, gemeenten 
en provincie) hebben het convenant in 2016 ondertekend. 

 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 
mogelijkheid om het gezamenlijke boa-optreden meer te uniformeren.  
 

5) Gezamenlijke implementatie Omgevingswet 
De voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet (geplande invoering in 2019) was voor 2016 benoemd tot gezamenlijke 
prioriteit. Besloten werd een provinciebrede ambtelijke werkgroep in te stellen. Eind 2015 bleek echter dat 2016 landelijk 
vooral in het teken zou komen te staan van kennisopbouw, inventarisatie van wensen en het beïnvloeden van de 
Rijksontwikkelingen. In deze landelijke planning bleek het instellen van een provinciebrede (VTH)werkgroep achteraf gezien 
in 2016 nog niet zinvol. Er moet voor vergunningverlening en handhaving op een gegeven moment nagedacht worden over 
afgestemde werkprocessen tussen o.a. gemeenten, RUD’s, provincie, waterschappen, veiligheidsregio en strafrechtelijke 
partners. Dit kan pas als de inhoud van de AMvB’s, de bijbehorende regelingen en de Invoeringswet die de toepassing van 
de Omgevingswet verder invullen, concreet zijn. De concrete(re) AMvB's – op basis waarvan met werkprocessen kan 
worden begonnen – worden pas de in loop van 2017 verwacht.   
Ondertussen is er wel veel gebeurd op het gebied van kennisopbouw, inventarisatie van wensen en het beïnvloeden van 
Rijksontwikkelingen. Hiertoe heeft de RUD Utrecht een inhoudelijke reactie gegeven op de consultatieversies van de 
uitvoeringsbesluiten (Rijksregels), de aanvullingswet bodem en de Invoeringswet. Op 24 november 2016 organiseerde de 
Provincie Utrecht, in nauwe samenwerking met al haar betrokken partners, een Omgevingswetdag. Hierin zijn 
ontwikkelingen en inventarisaties uit 2016 gepresenteerd en is gezamenlijk de balans opgemaakt voor een gecoördineerde 
aanpak in 2017. In 2017 is een doorstart gemaakt met de implementatie van de Omgevingswet waarbij onder andere in 
samenwerking met de provincie Utrecht en met ondersteuning van AT Osborne bekeken wordt op welke wijze de RUD 
Utrecht en de Omgevingsdienst Regio Utrecht hierbij zo goed mogelijk kunnen samenwerken. Daarnaast heeft de RUD 
Utrecht met een workshop vergunningverlening en handhaving een bijdrage geleverd aan de door de provincie 
georganiseerde Inspiratiebijeenkomst Omgevingswet op 21 februari 2017. 
 
6) Opleidingen 
Om inzicht te krijgen in de cursus- en trainingsbehoeften van de samenwerkingspartners is ook in 2016 een inventarisatie 
uitgevoerd. Er bestaat inmiddels inzicht in de gezamenlijke opleidingsbehoeften. Offertetrajecten zijn opgestart en voor 
bepaalde trainingen zijn al deelnemers uitgenodigd.  
 

 

 


