Rapportage Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving 2017
t.b.v. provincie Utrecht
periode: 01-01-2017 t/m 31-12-2017
aan:
van:
steller:

Provincie Utrecht, opdrachtgeversunit (doc.nr. 81CB0F0D)
L. Vicino
M. Oderkerk en M. Heil

Onderwerp: jaarrapportage 2017 provincie Utrecht
datum: 5-3-2018

Pagina 1 van 23

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ..................................................................................................................................... 2
Resultaten............................................................................................................................................. 7
Wet natuurbescherming....................................................................................................................... 8
Ontheffingverlening................................................................................................................................................ 8
Toezicht en Handhaving ......................................................................................................................................... 8
Algemeen ............................................................................................................................................................... 8
Analyse .................................................................................................................................................................. 8
Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 ............................................................... 10
Algemeen ............................................................................................................................................................. 10
Analyse ................................................................................................................................................................ 10
BOA’s landelijk gebied........................................................................................................................ 11
Algemeen ............................................................................................................................................................. 11
Analyse ................................................................................................................................................................ 11
Ontgrondingenwet ............................................................................................................................. 11
Algemeen ............................................................................................................................................................. 11
Analyse ................................................................................................................................................................ 11
Wet bodembescherming .................................................................................................................... 12
Algemeen ............................................................................................................................................................. 12
Analyse ................................................................................................................................................................ 12
Waterwet ............................................................................................................................................ 13
Algemeen ............................................................................................................................................................. 13
Analyse ................................................................................................................................................................ 13
Pmv – grondwaterbescherming ......................................................................................................... 13
Algemeen ............................................................................................................................................................. 13
Analyse ................................................................................................................................................................ 14
Pmv – stiltegebieden .......................................................................................................................... 14
Algemeen ............................................................................................................................................................. 14
Analyse ................................................................................................................................................................ 14
Wm en Wabo ...................................................................................................................................... 14
Algemeen ............................................................................................................................................................. 14
Analyse ................................................................................................................................................................ 14
Energie ................................................................................................................................................................. 15
Administratief toezicht ......................................................................................................................................... 16
Systeemgericht toezicht ....................................................................................................................................... 16
Wm – Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) .............................................................................. 16
Kernpakketten BRZO en Bouw……………………………………………………………………………….………. .... 17
Financieel resultaat 2017………………………………………………………………………………………………. ... 17
Wm – Vuurwerkbesluit ...................................................................................................................................... 16
Algemeen ............................................................................................................................................................. 16
Analyse ................................................................................................................................................................ 16
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden ................................................ 17

Onderwerp: jaarrapportage 2017 provincie Utrecht
datum: 5-3-2018

Pagina 2 van 23

Algemeen ............................................................................................................................................................. 17
Analyse ................................................................................................................................................................ 17
Wet luchtvaart .................................................................................................................................... 17
Algemeen ............................................................................................................................................................. 17
Analyse ................................................................................................................................................................ 17
Wet lokaal spoor ................................................................................................................................. 18
Algemeen ............................................................................................................................................................. 18
Analyse ................................................................................................................................................................ 18
Overige resultaten .............................................................................................................................. 18
Dienstverlening .................................................................................................................................. 18
Geen product aan zaak gekoppeld ..................................................................................................... 18
Bijlage 1: Monitoringsindicatoren...................................................................................................... 19
Bijlage 2: ............................................................................................................................................. 21
1) Inbedden en verankeren van Informatie Gestuurd Handhaven (IGH) en Ketenhandhaving .................. 21
2) SER-Energie Akkoord (Energiebesparing bij bedrijven) ........................................................................... 21
3) Samenwerken op watergebied .................................................................................................................... 22
4) Gezamenlijke implementatie Omgevingswet ............................................................................................. 22
5) Effectieve en efficiënte BOA-samenwerking in het buitengebied ............................................................ 22
6) Gezamenlijke implementatie Wet natuurbescherming .............................................................................. 23
7) Signaaltoezicht uitwerken tot een volwaardig VTH-instrument ............................................................... 23
8) Provinciebreed onderzoek naar asbestdaken............................................................................................ 23

Onderwerp: jaarrapportage 2017 provincie Utrecht
datum: 5-3-2018

Pagina 3 van 23

Hoofdlijn
De RUD Utrecht heeft in 2017 voor de provincie Utrecht in mandaat vergunningverlenende en handhavende
taken uitgevoerd op de volgende gebieden:

Algemene wet bestuursrecht

Wet lokaal spoor en tramwegen

Ontgrondingenwet

Wet luchtvaart

Verordening natuur en landschap provincie

Wet natuurbescherming
Utrecht 2017

Wetboek van Strafrecht

Vuurwerkbesluit

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen

Waterwet
en zwemgelegenheden

Wet Bodembescherming

Wet Milieubeheer / Wabo
Wat betreft de beleidsonderdelen Wet natuurbescherming en Verordening natuur en landschap 2017 beperkte de
taakuitvoering van de RUD Utrecht zich tot uitsluitend toezicht en handhaving. De provincie heeft de gegevens
ingevuld wat betreft o.a. de Wet natuurschoon en het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Op de volgende pagina
hebben wij op hoofdlijnen alle kwantitatieve resultaten schematisch op een rijtje gezet, te weten de
geprognotiseerde en gerealiseerde aantallen producten en de vooraf ingeschatte benodigde uren en de
uiteindelijk in 2017 werkelijk benutte urencapaciteit. Daarna volgt op kwalitatief gebied een overzicht van de
bijzondere ontwikkelingen.

In 2017 gerealiseerde activiteiten
Met inachtneming van de gebruikelijk bandbreedte (plus of min 10%), blijkt uit dit overzicht dat de RUD Utrecht
bij de aanvang van het programmajaar het ingeschatte aantal activiteiten heeft gerealiseerd. De RUD Utrecht
heeft daarmee de productieafspraken op de meeste onderdelen behaald en op deze wijze de provincie
ondersteund om de gewenste beleidsdoelstellingen te behalen.
Uitschieters naar boven zijn vooral in de handhaving merkbaar. Hier zijn specifiek drie redenen voor aan te
wijzen. Er zijn meer milieuklachten binnengekomen en in behandeling genomen. Er zijn meer meldingen op het
gebied van Luchtvaart binnengekomen en het naleefgedrag is gedaald. Om te voorkomen dat het naleefgedrag
verder verslechterde, zijn er meer controles uitgevoerd. De derde oorzaak is dat de administratieve controle op
de jaaropgaven Waterwet niet was geprognotiseerd.
De kwantitatieve planning werd op het gebied van vergunningverlening bij de Wet milieubeheer,
Ontgrondingenwet, de Waterwet en het Vuurwerkbesluit niet volledig gehaald. Er was bij deze wetgevingen een
trend waarneembaar van minder vergunningaanvragen, die tot in het derde kwartaal is doorgezet en in het
laatste kwartaal is afgezwakt.

In 2017 benutte uren
De RUD Utrecht had in het achterliggende jaar, voor de provincie, 77.152 uur beschikbaar voor de
vergunningverlenende en handhavende taken. Samenvattend was er in 2017 wat betreft inhoudelijke (direct aan
beleidsterreinen toe te rekenen) uren, sprake van een onderbesteding van ongeveer 9.000 uur. Anderzijds werd
er wat betreft indirecte uren juist circa 3.000 uur meer gebruikt dan vooraf was ingeschat. Per saldo derhalve een
onderbesteding van ongeveer 6.000 uur. Hiermee is de RUD Utrecht binnen de gebruikelijke bandbreedte (plus of
min 10%) gebleven.
Voor de urenachterstand in 2017 zijn op hoofdlijnen de hieronder opgesomde oorzaken aan te wijzen. Voor een
deel gaat dit over ontwikkelingen die buiten de RUD Utrecht liggen. Zo heeft de afname van vergunningaanvragen effect op de urenbesteding. Voor het beleidsonderdeel Wet natuurbescherming zijn pas in de loop van
2017 de vacatures ingevuld. Voor de Wet Bodembescherming zijn voor vergunningverlening minder uren nodig
geweest om de reguliere productie te behalen. Voor de spoedlocaties waren daarentegen meer uren nodig.
Daarnaast ligt een deel van de verklaring binnen de RUD Utrecht zelf. Zo kost de omschakeling naar
outputfinanciering en de doorontwikkeling extra uren. Daarbij is het fenomeen van op detailniveau tijdschrijven
voor veel medewerkers nieuw. Dit is in de loop van het jaar wel sterk verbeterd.

In 2017 geboekte kwalitatieve resultaten (incl. leermomenten t.b.v. 2018)
Op pag. 7 van deze VTH-Jaarrapportage zoomen wij per VTH-beleidsterrein in op in 2017 bereikte kwalitatieve
VTH-resultaten. In relatie tot de VTH-programmering voor 2018 zijn VTH-resultaten uit het voorgaande
programmajaar van essentieel belang. Een nieuw VTH-programma moet immers zo nauwgezet mogelijk inspelen
op leermomenten, meevallers, tegenvallers, nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen en andere inhoudelijk en
bestuurlijk relevante aandachtspunten uit het voorbije jaar. Juist het werken aan verbetering van onze
kwalitatieve leefomgeving vereist optimaal maatwerk. De RUD Utrecht ontleent er in belangrijke mate haar
bestaansrecht aan. Het zijn de resultaten uit een voorgaand programmajaar op basis waarvan wij jaarlijks aan
alle deelnemende VTH-partners een nieuw VTH-programmavoorstel voorleggen, met een keuze qua
randvoorwaarden c.a. waarmee VTH-partners optimaal ‘waar voor hun geld’ kunnen krijgen. Hieronder een
samenvatting van leermomenten en aandachtspunten uit 2017 die voor de provincie Utrecht op inhoudelijk
gebied relevant zijn, in het kader van de besluitvorming over het nieuwe VTH-programma 2018:
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a)

Wet natuurbescherming
 In 2017 is er flink ingezet op groen. Er zijn nieuwe taken bijgekomen en in de loop van het jaar is de
benodigde capaciteit ingevuld.
 De aanbevelingen van de Rekenkamer m.b.t. boscompensaties worden opgevolgd.
 Het uitblijven van verzoeken om VVGB’s duidt nog op sprake van onbekendheid bij gemeenten. In 2018
wordt hier met een project werk van gemaakt. De verwachting is dat dit zal leiden tot een toename van
VVGB-verzoeken.
 Voor het PAS is de verwachting dat er meer aanvragen zullen komen van niet-veehouderijen.
 Om de termijnen te halen voor de PAS-vergunningen is een werkend registratiesysteem een
randvoorwaarde. In 2017 was dit niet beschikbaar waardoor de termijnen niet gehaald zijn.

b)

Verordening natuur en landschap 2017 (met een kleine verbijzondering naar de onderscheiden Vnl
hoofdstukken)
 Het naleefgedrag is nog niet op het gewenste streefniveau. Een belangrijke reden hiervoor is
onbekendheid met de regelgeving. Daarom is extra inzet op voorlichting gewenst.

c)

Natuurschoonwet
In samenwerking met de belastingdienst zijn 41 adviezen aan de Rijksdienst Voor Ondernemend
Nederland (RVO) verstrekt. Deze adviezen hebben betrekking op nieuw te rangschikken landgoederen of
wijzigingen van bestaande rangschikkingen onder de Natuurschoonwet 1928. Naast oude landgoederen
en historische buitenplaatsen zijn ook over een beperkt aantal nieuw te realiseren landgoederen
adviezen uitgebracht. De belastingdienst adviseert namens het ministerie van Financiën en de provincie
namens het ministerie van Landbouw.

d)

Ontgrondingenwet
 Bij vergunningverlening is sprake van een toename op het gebied van vooroverleggen. Dit gaat
voornamelijk over complexe projecten waarbij diverse belangen spelen.
 Het gewenste naleefgedrag wordt bij handhaving behaald. Wel is het indienen van de start- en
eindmeldingen een probleem. Om het beoogde naleefgedrag voor de meldingen te halen, zijn
waarschuwingen vanuit handhaving noodzakelijk.

e)

PMV-grondwaterbeschermingsgebieden
 Er is hier sprake van extra inzet op informatieverstrekking en handhaving. De meldingen zijn wel achter
gebleven.

f)

PMV-stiltegebieden
 Zogenoemde ‘landleven evenementen’ in stiltegebieden lijken toe te nemen. Dit zijn aanvragen die
complex van aard zijn. Investeringen in communicatie met gemeenten zijn hierbij essentieel.
 Door de vele activiteiten in het stiltegebied Eemland zijn hier extra controles gewenst.

g)

Wet bodembescherming
 Op bodemgebied is er qua productie sprake van een lichte verschuiving van vergunningen naar BUSmeldingen en het Bodemloket.
 De monitorings- en nazorgrapportages en evaluatieverslagen worden opgevraagd. Dit traject loopt door
in 2018, waarmee het advies van de Rekenkamer opgevolgd wordt.
 De spoedlocaties kostten in 2017 meer uren dan verwacht. Het aantal spoedlocaties wordt
teruggebracht (tot 41), maar hier blijft nog wel een aantal complexe locaties over. Om efficiënt te blijven
wordt dit in 2018 door een beperktere groep vergunningverleners en handhavers opgepakt.
 Het project gebiedsgericht grondwater is gestart in 2017 en zal in 2018 een vervolg moeten krijgen.
 Om de verhoogde blootstellingsrisico’s aan diffuus bodemlood in kaart te brengen is een project
opgestart, dat tot een rapport leidt. Dit is een samenwerking tussen de omgevingsdiensten en de
gemeente Amersfoort, die doorloopt in 2018.

h)

Waterwet
 Er zijn minder vergunningaanvragen binnengekomen dan verwacht. Het is nog te vroeg om te stellen of
dit structureel is.
 Er was geen administratieve controle op jaaropgaven opgenomen in het uitvoeringsprogramma, terwijl
dit wel werd uitgevoerd. In 2018 zullen deze opgaven efficiënter worden afgehandeld. Hiervoor wordt
een online-tool (BOL-systeem) ingezet, waarmee het rendement direct inzichtelijk is.

i)

Wabo
 Er zijn minder vergunningaanvragen binnengekomen dan verwacht. Door wijzigingen van
bedrijfsactiviteiten en verschuivingen van bevoegd gezag wordt verwacht dat dit weer zal aantrekken.
 In 2018 is meer inzet op het gebied van energie wenselijk. Hiervoor zijn in 2017 nieuwe producten
ontwikkeld, zoals soorten controles en aanpassingen van vergunningvoorschriften.
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j)

Brzo
 Het aantal bedrijven is met 1 RIE-4 bedrijf afgenomen (Nuscience heeft zich definitief niet in de
provincie Utrecht gevestigd). In de provincie Utrecht zijn nu 3 provinciale BRZO bedrijven, 8
gemeentelijke BRZO bedrijven en 2 RIE-4 bedrijven. De BRZO-opleidingen ingevolge de nieuwe Wet
VTH zijn verlopen volgens schema. Per eind 2017 hadden alle medewerkers de opleiding succesvol
afgerond. De OD NZKG voldoet ook aan de nieuwe formatievereisten. In 2017 is er ook een systematiek
ontwikkeld op basis waarvan snel kan worden nagegaan welke vergunningen (mogelijk) moeten worden
geactualiseerd. Per eind 2017 is er op dat punt sprake van een werkvoorraad.
 In totaal zijn 38 Wabo-controles uitgevoerd (zowel fysiek als administratief) + 24 hercontroles. Daarmee
schommelt het spontaan naleefgedrag in 2017 rond de 40%. Er werden 2 lasten onder dwangsom
opgelegd. Het toezichtseffect ligt daarmee ruim boven de 80%. Er zijn geen bedrijven waarop intensieve
handhaving behoefde te worden ingezet. In 2017 zijn er 32 ongewone voorvallen gemeld, alsmede 2
klachten. Alle zijn conform procedure onderzocht en tot tevredenheid afgehandeld. Alle bedrijven
hebben hun PRTR-verslag ingediend. Ze zijn allemaal in orde bevonden. Tenslotte is er in 2017 een
project gestart om door middel van gerichte inspecties een beeld te krijgen of de opslag van gevaarlijke
stoffen voldoet aan wet- en regelgeving. Op 2 geïnspecteerde locaties werden 10 overtredingen
geconstateerd.

k)

Whvbz
 De kwaliteit van het water van de zwemplassen en open luchtbaden is over het algemeen goed. Zo
nodig is er communicatie ter plaatse en op de website, wanneer er sprake is van mindere kwaliteit van
het zwemwater, ingezet.
 Voor zwembaden is de kwaliteit van het water iets verbeterd.

l)

Wet luchtvaart
 Omdat het voor luchtballonnen niet meer benodigd is, worden er de helft minder TUG-ontheffingen
verleend.
 Het aantal vliegdagen en rondvluchten met helikopters is in 2017 gestegen. Dit leidt tot meer meldingen
en meer klachten en bezwaarprocedures. Omdat het naleefgedrag omlaag gaat is meer toezicht
benodigd.

m) Vuurwerkbesluit
 Er zijn minder vuurwerkevenementen georganiseerd dan verwacht. De verwachting is dat dit in 2018
weer gaat aantrekken.
n)

Wet lokaal spoor
 Er is een vergunning verleend voor het proefrijden met een nieuwe tram. De verwachting is dat er nog
procedures zullen volgen. Tot op heden blijft dit echter beperkt.

o)

Indirecte / overheaddoeleinden
 Er is ingezet op een verbetering van de organisatiestructuur, die in 2018 wordt gerealiseerd. Het doel is
hiermee beter op de wensen van de omgeving te kunnen inspelen.
 Onder de noemer VTH 3.0, zijn er diverse projecten gestart die moeten leiden tot meer efficiëntie of
betere samenwerking met partnerorganisatie. Een voorbeeld hiervan is een pilot voor kapmeldingen,
waarmee op digitale wijze wordt samengewerkt met de provincie. In 2018 zal dit vervolg krijgen.

p)

VTH-samenwerkingsactiviteiten
 Zie bijlage 2.

Conclusie

Samenvattend kan worden gesteld dat in 2017 de afspraken over productie en kwaliteit op vrijwel alle onderdelen
behaald zijn. De binnengekomen vergunningaanvragen en meldingen zijn normaliter binnen de termijn
behandeld. Er zijn meer milieuklachten ingediend en controles voor luchtvaart en de Waterwet geleverd. Voor
een aantal wetgevingsgebieden is de productie enigszins achter gebleven. Over het algemeen zijn hierdoor niet
alle oorspronkelijk verwachte uren ingevuld. Dit blijft echter binnen de gangbare marge van 10%. Naast de
kwantitatieve invulling is de kwaliteit onder de loep genomen en hier is een aantal lessen uit getrokken. Immers,
door de programmering (plan-do-act-check) lukt het om steeds beter vooraf te plannen welke producten voor
een opdrachtgever uitgevoerd kunnen/moeten gaan worden. Soms is het noodzakelijk om producten aan te
passen, zodat er kwalitatief hoogwaardiger producten geleverd kunnen worden. Zo worden er sinds kort bijv.
satellietbeelden gebruikt om illegale vellingen (voorheen Boswet) op te sporen. Tevens wordt er steeds meer
gebruik gemaakt van GIS-applicaties.
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Resultaten
In de onderstaande tabel (tabel 2) is het totaaloverzicht met de gerealiseerde uren en productie in vergelijking
met DVO-afspraken over heel 2017 te zien. Per thema worden deze cijfers verder geduid, wordt ingegaan op de
effecten en wordt kort uitgelegd wat dit betekent voor 2018.
P.S.
Er is ongeveer 1800 uur aan PUEV besteed (voor de gemeente Utrecht ruim 1000 uur en voor de overige
gemeenten ruim 700 uur). De uren zijn dus op die van de gemeenten geschreven. De programmering
voor 2018 is hierop aangepast.
Tabel 2: Jaarcijfers 2017 provincie Utrecht
Producten per wet en thema

Algemene wet bestuursrecht
Juridisch
Toezicht
Vergunningen
BEVI
PUEV
Bouwbesluit
Meldingen
Dienstverlening algemeen
Beleidsondersteuning
Meldingen
Overig
Dienstverlening informatiebeheer
Overig
Toezicht
Geen product aan zaak gekoppeld
Geen product aan zaak gekoppeld
Ontgrondingenwet
Beleidsondersteuning
Toezicht
Vergunningen
Provinciale verordeningen
Coördinatie
Meldingen
Toezicht
Vergunningen
Vuurwerkbesluit
Beleidsondersteuning
Meldingen
Toezicht
Vergunningen
Waterwet
Beleidsondersteuning
Meldingen
Overig
Toezicht
Vergunningen
Wet bodembescherming
Beleidsondersteuning
Coördinatie
Meldingen
Overig
Project
Toezicht
Vergunningen
Wet lokaal spoor en tramwegen
Beleidsondersteuning
Toezicht
Vergunningen
Wet luchtvaart
Beleidsondersteuning
Toezicht
Vergunningen
Wet natuurbescherming
Beleidsondersteuning
Toezicht
Wetboek van Strafrecht
Coördinatie
Toezicht
WHVBZ
Beleidsondersteuning
Overig
Toezicht
Wm/Wabo
Advies
Beleidsondersteuning
Coördinatie
Meldingen
Overig
Project
Toezicht
Vergunningen
Eindtotaal
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Uren totaal Gemaakte Aantal
DVO 2017 uren
producten
totaal in
DVO 2017
2017
1.430
1.430

2.100
1.000
1.100

3.250
1.250
2.000
1.275
330
170
675
100
3.000
100
800
1.000
1.100
3.800
200
70
2.000
1.530
22.250
23
500
1.650
1.250
3.050
4.500
11.277
800
400
400
2.305
40
705
1.560
17.522
1.550
15.972
1.200
500
700
3.500
761
150
2.589
14.720

2.836
190
800
850
3.874
6.170
77.152

1.602
1.218
381
3
713
713
20
20
1.260
882
359
20
6.440
828
5.612
206
206
2.455
18
1.123
1.314
1.074

Aantal
producten
gesloten in
2017

79
59
20
56

36
890
148
2.213
52
613
751
798
2.947
368
15
69
2.018
478
21.146
398

17
31
8
158

2.219
1.392
4.370
4.825
7.943
411
287
48
76
2.260
200
1.325
736
14.276
921
13.355
218
218

153

3.465
372
280
2.813
10.508
80
181

787

32
271
1.314
4.717
3.915
71.237

10

50
83
25
141
7
114
20
878

380
346

194
113
81
688
688

787
605

0
530
65
3.586

Aantal
producten
open in 2017

29

3

29

3

111
0
97
14
40
0
8
27
5
132
0
49
61
22
128
0
2
0
112
14
874
0
0
165
0
0
380
329
0
0
0
0
260
0
215
45
599
0
599
0
0
0
661
0
0
661
1.039
1
0
0
5
0
0
984
49
3.873

18
0
13
5
53
0
1
49
3
16
0
3
8
5
49
0
0
0
35
14
228
0
0
13
0
0
119
96
0
0
0
0
8
0
5
3
157
0
157
0
0
0
78
0
0
78
83
1
0
0
2
0
0
65
15
693
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Wet natuurbescherming
Ontheffingverlening
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. De Boswet, Flora- en faunawet en
Natuurbeschermingswet 1998 zijn daarmee geïntegreerd in één wet en de provincie heeft een aantal extra
wettelijke taken gekregen door decentralisatie van taken door de Rijksoverheid. Zo is de provincie nu ook
bevoegd gezag voor het verlenen van ontheffingen voor mogelijke schade aan soorten door ruimtelijke ingrepen
en voor het verlenen van ontheffingen aangaande kapmeldingen.
Ter nadere uitwerking van de wettelijke taken die de Wnb ons heeft toebedeeld, is er een provinciale Natuurvisie
en provinciaal Beleidskader vastgesteld. Enerzijds bevat het Beleidskader een nadere uitwerking van de doelen uit
de Natuurvisie in concrete beleidsafspraken. Anderzijds is het Beleidskader de juridische grondslag waarin de
bepalingen uit de Wnb en de doelstellingen uit de Natuurvisie zijn vertaald naar een aantal uitvoeringsregelingen.
Daarbij zijn de nieuwe bevoegdheden samengevoegd met de ongewijzigde bevoegdheden en uitgewerkt in de
Beleidsregels Natuur en Landschap (Bnl) en Verordening Natuur en Landschap (Vnl), die tevens op 1 januari 2017
in werking zijn getreden. Het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van
waardevolle landschappen is geborgd door de provinciale Landschapsverordening (afgekort Lsv) te integreren in
de Vnl.
Het oppakken van het nieuwe takenpakket is goed verlopen. Er zijn geen problemen geweest met het halen van
termijnen. Ecologische kennis is stapsgewijs uitgebouwd. De vastgestelde beleidslijn in het Beleidskader heeft
voor de meeste cases voldoende houvast gegeven en bijzonderheden zijn bestuurlijk voorgelegd.
Wat viel er mee/tegen?
Het aantal aanvragen aangaande de nieuwe bevoegdheid voor soorten was minder dan van tevoren
ingecalculeerd. Toch zijn de vooraf ingeschatte benodigde uren wel benut. Dit komt doordat veel tijd en aandacht
is besteed aan vooroverleg bij ruimtelijke ingrepen. Het uitblijven van verzoeken om VVGB’s duidt nog op een
onbekendheid bij gemeenten, ondanks verschillende toegepaste voorlichtingsmethoden. In het PAS (Programma
Aanpak Stikstof) is tijdelijk sprake geweest van het niet halen van termijnen. Dit was het directe gevolg van
landelijke afspraken over het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het landelijke rekenprogramma AERIUS, waardoor
een benodigd registratiesysteem niet beschikbaar was.
Waar moeten we in 2018 rekening mee houden?
De net aangestelde projectleider Wnb zal de provinciale boodschap directer en persoonlijker bij gemeentes neer
gaan leggen. De verwachting is dat dit zal leiden tot een toename van VVGB verzoeken. In het PAS wordt
verwacht dat er meer aanvragen zullen komen van niet-veehouderij bedrijven, dit in tegenstelling tot eerdere
jaren. Dit is het gevolg van een in 2017 ingezette pilot. In het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is tijdelijk sprake
geweest van het niet halen van termijnen. Dit leidt naar verwachting tot het tijdelijk niet halen van termijnen
voor PAS vergunningen.
Toezicht en Handhaving

Algemeen

De productie is overeenkomstig het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. De eerdere urenachterstand op toezicht
en handhaving is niet opgelopen. Uiteindelijk is ongeveer 3.300 uur minder geleverd.

Analyse

Sinds januari 2017 is de Wet natuurbescherming (wnb) een nieuwe taak voor de provincie, waarbij de
handhaving wordt uitgevoerd door de RUD Utrecht. Hiervoor zijn aan het begin van het jaar 4 functies
opengesteld en zijn er drie ingevuld. Die waren vanaf de zomer productief. De vierde vacature is onlangs
ingevuld. Op dit moment is de bezetting (op het niveau van JUP 2017) op orde, zodat voorkomen wordt dat in
2018 weer een achterstand in urenbesteding kan ontstaan.
Een deel van de taken is aanvullend nog uitbesteed. De inhuur heeft de lichtere producten opgepakt. Daardoor
kon alsnog het afgesproken aantal producten worden geleverd.

Wnb communicatie

De toezichthouders hebben een actieve bijdrage geleverd aan netwerkbijeenkomsten/seminars, die zijn
georganiseerd door de provincie Utrecht, maar ook door andere externe organisatoren. Bovendien is er door een
toezichthouder voorlichting gegeven op de Hogeschool Inholland. Statenleden zijn tijdens een bezoek
geïnformeerd over de uitvoering van onze werkzaamheden. In het derde kwartaal is een werkbezoek van de
commissie BEM aan de RUD Utrecht georganiseerd door de toezichthouders Wnb.
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In 2017 is gevraagd aan te sluiten bij de vorming van een nieuw curriculum voor de ROC opleiding VTH groen.
Hierin willen wij een bijdrage leveren aan de toekomst van MBO leerlingen in het groene werkveld. Deze VTHgroene studenten zouden in 2018 stage kunnen lopen bij de RUD Utrecht.

Gebiedsbescherming

De jaarproductie van de integrale gebiedscontroles bij Natura 2000-gebieden is gerealiseerd (5 meer). Alle eerste
fysieke controles natuurbeschermingswet/PAS bij veehouderijen zijn
uitgevoerd (5 meer). Vanwege
hersteltermijnen zal een deel van de hercontroles in 2018 worden uitgevoerd.

Jacht en schadebestrijding

In de winterrustperiode zijn weinig overtredingen geconstateerd. In mei en juni is extra prioriteit gegeven aan de
vangacties van ganzen. Om deze taak effectiever uit te kunnen voeren, is een boot aangeschaft, waarmee nu ook
toezicht vanaf het water uitgevoerd kan worden. Het naleefgedrag tijdens de vangacties is goed te noemen. Er
zijn geen waarschuwingen afgegeven. In het laatste kwartaal is er voor deze taak altijd een piekbelasting. De
productieafspraken zijn ruim gehaald (10 extra).

Soortbescherming

De bereikbaarheidsdienst heeft een instructie gekregen over de afhandeling van ‘groene’ meldingen en klachten.
De meeste controles worden uitgevoerd naar aanleiding van ingekomen meldingen. De meldingen variëren van
het leegroven en vernielen van nesten van zwanen, het kappen van bomen met nesten, het restaureren en
exploiteren van forten/verdedigingswerken met mogelijke verstoring van vleermuizen en woningbouwprojecten
met verstoring van zwaluwen tot gevolg. Daar waar het noodzakelijk was, is direct ingegrepen. In het merendeel
van de gevallen kon er samen met de provincie en de initiatiefnemer/overtreder een passende oplossing worden
gevonden. Er zijn 67 meldingen van verstoring van soorten ontvangen en bij alle meldingen is een controle
uitgevoerd. Bij één locatie is handhavend opgetreden. Op de betreffende locatie werd een spechtennest met
kapotte eieren geconstateerd als gevolg van uitgevoerde vellingswerkzaamheden. Er is een strafrechtelijk
onderzoek gestart.
Naast het uitvoeren van controles naar aanleiding van een melding, worden ook controles uitgevoerd op basis
van een afgegeven ontheffing. Bij meer dan 10% van de eerste controles op een tijdig afgegeven ontheffing
volgt een hercontrole. Overtredingen worden bestuursrechtelijk opgepakt en eventueel volgt een strafrechtelijke
sanctie.
Er zijn meer fysieke controles uitgevoerd, dan in het JUP was opgenomen. Het aantal uitgevoerde
gebiedscontroles bleef daarentegen achter op schema (70% gehaald).

Houtopstanden

De belangrijkste doelstelling van dit wetsonderdeel is het behoud van het bosareaal. In de afgelopen jaren zijn
illegale vellingen door middel van gebiedscontroles en milieuvluchten aangepakt. Dit jaar is – met een positief
resultaat – onderzocht of we op een innovatieve manier deze controles efficiënter kunnen uitvoeren. Met een
nieuwe tool, genaamd bomenmonitor, blijkt het mogelijk om op basis van luchtfoto’s vergelijkingen te maken om
zo mogelijke illegale vellingen op te sporen. We gaan in 2018 hiermee aan het werk en zullen over de bereikte
efficiency rapporteren. Overigens is deze tool geen volledige vervanger van de milieuvluchten of
gebiedscontroles, aangezien de milieuvluchten ook ingezet worden voor toezicht op andere wetten.
Tijdens de controles zijn in 83% van de gevallen overtredingen geconstateerd. Het toezichtseffect (d.w.z. de
vraag of een geconstateerde overtreding bij de eerstvolgende hercontrole al dan niet ongedaan is gemaakt) was
ruim 90%. Bij 10% van de overtredingen moest er dus tenminste een tweede hercontrole aan te pas komen
voordat de zaak weer terug in de oude situatie was. Er is éénmaal een illegale velling vastgesteld, waar tegen is
opgetreden. Vaak is de herplant onvoldoende. De eigenaar heeft een termijn gekregen om de situatie te
herstellen. Het aantal fysieke controles oversteeg de jaarplanning (15 meer), maar het aantal gebiedscontroles
bleef achter (11 minder).
De Rekenkamer heeft vastgesteld dat de RUD Utrecht na vier jaar bij alle boscompensatielocaties een
herplantcontrole moet uitvoeren. In 2017 was er een achterstand in de uitvoering van deze controles. De RUD
Utrecht is eind 2017 gestart met het opnieuw inrichten van het zaakregistratiesysteem. Het aanpassen van het
registratiesysteem was tijdrovend maar kon in 2017 alsnog worden afgerond.

Milieuvlucht

Jaarlijks worden 5 milieuvluchten uitgevoerd om illegale situaties op te kunnen sporen. Sommige plekken zijn
vanaf de grond slecht bereikbaar/zichtbaar en kunnen beter vanuit de lucht worden geïnspecteerd. Vaak worden
zo illegale vellingen en slootdempingen gesignaleerd. In 2017 zijn er vier milieuvluchten uitgevoerd en is er een
fotovlucht uitgevoerd om foto’s voor het beleidskader te maken.
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Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017
Algemeen
De gehele productie 2017 is uitgevoerd. Alle productieafspraken over toezicht en handhaving van de Verordening
natuur en landschap (Vnl) zijn gerealiseerd. Een belangrijk aandachtspunt is dat het naleefgedrag slechts beperkt
is, omdat deze regels onvoldoende bekend zijn. Dit vraagt extra aandacht. Daarom is extra capaciteit voor
voorlichting gewenst.

Analyse
Vergunningverlening
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Ter nadere uitwerking van de
wettelijke taken die de Wnb ons heeft toebedeeld, is er een provinciale Natuurvisie en provinciaal Beleidskader
vastgesteld. Daarbij zijn de nieuwe bevoegdheden samengevoegd met de ongewijzigde bevoegdheden en
uitgewerkt in de Beleidsregels Natuur en Landschap (Bnl) en Verordening Natuur en Landschap (Vnl), die tevens
op 1 januari 2017 in werking zijn getreden. Het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud
en beheer van waardevolle landschappen is geborgd door de provinciale Landschapsverordening (afgekort Lsv) te
integreren in de Vnl. De provinciale Landschapsverordening, zoals geïntegreerd in de Vnl, heeft zich wederom
bewezen als onmisbaar instrument om landschappelijk onaanvaardbare activiteiten tegen te gaan. Zo zijn er in
2017 o.a. ontheffingsweigeringen afgegeven voor het dempen van een landschappelijk waardevolle historische
ringsloot en voor de aanwezigheid van een landschappelijk ongewenst gronddepot.
Toezicht en Handhaving
In het jaarverslag 2016 was reeds vermeld dat het spontaan naleefgedrag op de onderdelen spandoeken, borden
en banieren, het storten van grond, het dempen van wateren en aangemeerde recreatievaartuigen, slecht is. In
2017 blijkt dit nog steeds het geval te zijn. Belangrijkste oorzaak van slechte naleving is onbekendheid met de
regelgeving. Na de zomerperiode is daarom een communicatietraject gestart. Zo is bijvoorbeeld op verzoek van
de gemeente Soest een presentatie gegeven. Met de provincie is afgestemd over de verdere invulling van dit
traject. Dit is gezamenlijk opgepakt met de communicatie over de Wnb. Daarnaast viel het op dat ten opzichte
van andere jaren veel handhavingsverzoeken (slootdempingen) worden ingediend. Aanleiding voor het indienen
van een dergelijk verzoek is vaak een burenruzie. Het afhandelen van het handhavingsverzoek leidt veelal tot het
opnieuw indienen van een handhavingsverzoek. In één zaak is er voor gekozen om als RUD Utrecht op kosten
van de provincie als mediator te fungeren (voorbeeld Meije 300; zaak reclameborden). Dit heeft niet tot het
gewenste resultaat geleid. Daarom zal deze zaak naar verwachting ook in 2018 extra aandacht moeten blijven
krijgen vanuit toezicht en handhaving.
Er zijn zes gebiedscontroles Vnl minder en veel meer fysieke controles Vnl uitgevoerd.

Borden, vlaggen, spandoeken en objecten

Dit 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. Juist op de niet- object gebonden overtredingen wordt veel
gehandhaafd, omdat die sterk bijdragen aan ‘verrommeling’ van het landschap. Het naleefgedrag is onvoldoende
(50%), met name door onbekendheid met de regelgeving. Overigens is onlangs vastgesteld dat er een omissie
bestaat in de verordening met betrekking tot weilandborden wat betreft het aankondigen van evenementen. Dit
wordt bij de eerstvolgende wijziging van de verordening aangepast.
Vlak na de verkiezingsperiode zijn door onze toezichthouders gebiedscontroles uitgevoerd in de gehele provincie
om te controleren of alle verkiezingsborden tijdig zijn verwijderd. Er zijn vier verkiezingsborden aangetroffen, die
na een waarschuwing zijn verwijderd. De ervaring leert dat in bijna alle gevallen een reclame-uiting op
weilandborden tijdig na een waarschuwing wordt verwijderd. Reclame-uitingen bij bedrijven worden veelal niet
tijdig verwijderd. De inzet op deze werkzaamheden is overeenkomstig de jaarplanning uitgevoerd.

Storten, dempen, ophogen en ‘rommelterreinen’

Door middel van gebiedscontroles en fysieke controles op afgegeven ontheffingen worden het behoud van
waarden van het landschap geborgd. Bij ongeveer 40% van de uitgevoerde controles wordt geen overtreding
geconstateerd. De meeste overtredingen betreffen het dempen van sloten. Na een eerste waarschuwing wordt in
de meeste gevallen de overtreding ongedaan gemaakt. In één geval waarbij een ‘rommelterrein’ werd
vastgesteld, is bestuursdwang uitgevoerd, waarbij de RUD Utrecht opdracht heeft gegeven de situatie te
herstellen. De kosten worden verhaald op de overtreder. Op deze locatie bleek ook asbest aanwezig te zijn. Eind
2017 was de locatie volledig opgeruimd. Er zijn in 2017 meer controles uitgevoerd dan in de jaarplanning waren
opgenomen.
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Recreatievaartuigen, woonschepen en voorzieningen

Het is niet toegestaan om zomaar woonschepen en recreatievaartuigen aan te meren in het buitengebied.
Hiervoor gelden wel een paar uitzonderingen en daarom worden gebiedscontroles uitgevoerd. De aanpak is vaak
projectmatig per watergang. In juni 2017 is het project ‘meerpalen – De Vecht’ gestart. Controles op
recreatievaartuigen worden grotendeels na het vaarseizoen uitgevoerd. Bij ongeveer 50% van de uitgevoerde
controles wordt geen overtreding geconstateerd. De meeste overtredingen betreffen lengte of illegaal afmeren
van recreatievaartuigen. Na een waarschuwing volgt vaak een besluit tot oplegging van een last onder dwangsom
met bezwaar en beroep. Voor de woonschepen aan de Ossenwaard zijn ontheffingen afgegeven om de
bestaande situatie te legaliseren. Na controle van de voorwaarden van de ontheffingen is gebleken dat in geen
enkel geval volledig wordt voldaan aan deze voorwaarden. In de 2e helft van 2017 is hier extra prioriteit aan
gegeven. Het is niet gelukt om de productieachterstand volledig in te lopen.

Kleine landschapselementen

Bescherming van de kleine landschapselementen zorgt voor de bescherming van de identiteit van het landschap.
Om deze reden zijn er administratieve controles op de kleine landschapselementen, met behulp van luchtfoto’s,
uitgevoerd.

BOA’s landelijk gebied
Algemeen

De geplande uren zijn in 2017 besteed. We zetten actief in op de samenwerking met partnerorganisaties om
volledig invulling te kunnen geven aan de beleidsdoelstellingen. De afhankelijkheid van de bezetting van
voornamelijk de politie maakte dat we dit in sommige gevallen in 2017 niet konden waarmaken.

Analyse

In 2017 waren twee toezichthouders (één tevens BOA) actief en kon ook een derde BOA worden aangenomen.
De medewerkers hebben een proactieve houding, wat de samenwerking met andere handhavingspartners op
operationeel niveau bevordert. Om een uniforme werkwijze te bevorderen is een werkinstructie voor alle groene
BOA’s gemaakt. Tevens is een project tegen stroperij opgezet. Er zijn in samenwerking met partners ruim 300
constateringen gedaan/mutaties vastgelegd, meer dan 90 waarschuwingen opgelegd en in ruim 20 gevallen is
proces-verbaal opgemaakt. Een registratie van incidenten is bijgehouden. Het gaat daarbij om incidenten die
betrekking hebben op vuurwapens, steekwapens en soft- en harddrugs. Deze incidenten vinden vooral tijdens de
nachtelijke uren, maar ook overdag plaats. Er is nog geen dreigende situatie geweest, waarbij de eigen veiligheid
van de BOA’s in het geding was.
Er is een notitie ‘toezicht buitengebied aan het Kabinet van de provincie Utrecht aangeboden waarin de
ontwikkelingen van het toezicht in het Utrechtse buitengebied zijn beschreven. Hierin wordt ook aandacht
gegeven aan de landelijke discussie over de toekenning van met name een vuurwapen aan BOA’s. BOA’s krijgen
alleen in bijzondere gevallen (op basis van een incidentenregistratie) een vuurwapen ter beschikking. Mochten er
activiteiten plaatsvinden in het buitengebied die betrekking hebben op de openbare orde, dan is tot op heden de
politie de aangewezen instantie is om hier actie op te ondernemen.
Hier dreigt het te gaan knellen, aangezien de organisaties die zich bezighouden met het toezicht in het
buitengebied signaleren, dat de politie juist een terugtrekkende beweging maakt in plaats van meer zichtbaar en
aanwezig te zijn. Tevens is de politie niet toegerust om de buitengebieden te betreden met de voertuigen die zij
ter beschikking heeft. Dit heeft tot gevolg dat de BOA’s in het buitengebied tot nu toe veelal op zichzelf zijn
aangewezen. Veel BOA’s komen veelvuldig in aanraking met incidenten die te maken hebben met openbare orde.
Dit blijkt ook uit onze incidentenregistratie. Dit is daarom ook een aandachtspunt.

Ontgrondingenwet
Algemeen

Voor vergunningverlening is in totaal 600 uur minder besteed dan in het JUP 2017 was opgenomen. Er zijn nog
onvoldoende monitoringsgegevens om te kunnen vaststellen of deze onderbesteding qua uren structureel is.
Ook handhaving had 200 uur minder nodig dan begroot. Anderzijds zijn er wel meer controles uitgevoerd dan in
de jaarplanning was opgenomen.
Voor 2018 zijn voor de Ontgrondingenwet minder uren opgenomen in het JUP.

Analyse
Ondanks het aantrekken van de economie, nam het aantal aangevraagde ontgrondingsvergunningen niet toe.
Wel is een stijgende lijn waarneembaar in het aantal vooroverlegzaken. Vaak wordt geconcludeerd dat er sprake
is van vrijstelling van vergunningplicht. Er spelen drie grote zaken: het gecoördineerde project 3e sluiskolk annex
verbreding
Lekkanaal
en
2
complexe
zandwinningsprojecten
(Bosschenwaarden
en
het
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natuurontwikkelingsproject Elster Buitenwaard). Bij diverse projecten spelen veel verschillende
waardoor dit tijdrovende projecten zijn.

belangen,

In 2017 was het naleefgedrag erg goed. Het aangetroffen aantal illegale ontgrondingen was net als in 2016 zeer
beperkt. Het spontaan naleefgedrag van de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden was 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%).

Wet bodembescherming
Algemeen

Voor vergunningverlening is de reguliere productie niet volledig gehaald. De geschatte uren waren niet allemaal
nodig (ongeveer 1.400 uur minder). De verwachting is dat er in 2018 een verschuiving in de reguliere productie
van vergunningen naar meldingen en informatieverzoeken plaats zal vinden. Deze producten zullen ook in 2018
(en verder) toenemen. Bij de spoedlocaties (in 2017 als extra opdracht) was er structureel sprake van een
urenoverschrijding. Deze urenoverschrijding is in 2017 in overleg met de provincie gecompenseerd met uren
vanuit de DVO. Bij de invulling van de DVO voor 2018-2021 is hiermee rekening gehouden. Het is de verwachting
dat in de jaren 2019, 2020 en 2021 de inzet op de spoedlocaties zal afnemen tot nagenoeg nihil. Dit zal
terugkomen in de betreffende gesprekken over de DVO.
Het aantal bestede uren op toezicht is iets achtergebleven, terwijl het aantal handhavingsproducten de
jaarplanning juist overschrijdt. De overschrijding heeft te maken met de vertaalslag die gemaakt is vanuit de DVO
2017. Dit kan gezien worden als de voorbereiding op outputfinanciering. Voor 2018 zijn op basis van de kennis
van 2017 nieuwe afspraken over producten gemaakt. Dit zal geen effect hebben op de benodigde capaciteit.

Analyse

Er is een aantal posten die elk jaar een stijgende lijn laten zien. Genoemd worden het aantal ingediende (BUS)meldingen, alsook hieraan gekoppeld de (BUS)evaluaties en het aantal uren op het bodemloket. Het aantal BUSmeldingen verliep overeenkomstig de jaarafspraken uit het JUP 2017, terwijl het aantal vergunningprocedures
achter bleef op schema. In het JUP 2017 waren 150 BUS-meldingen opgenomen, maar er zijn er in 2017 vijftien
meer geleverd. Het aantal uitgevoerde vergunningsproducten oversteeg de jaarplanning. Het heeft veel
inspanning gekost om de bezetting op orde te krijgen. Uiteindelijk is dit in het derde kwartaal gelukt. Er is nu
sprake van een formatief stabiele situatie. Er is geen sprake van achterstanden in het afhandelen van de
evaluaties. Opnieuw was er in het laatste kwartaal een piek aan producten.
Naast de wettelijk verplichte taken is ook het advies van de Rekenkamer opgevolgd door de monitorings- en
nazorgrapportages en evaluatieverslagen op te vragen als deze niet binnen de termijnen binnenkomen. De
achterstanden hierin worden in 2018 afgerond.
Met betrekking tot het project spoedlocaties werden meer uren besteed dan voor 2017 was begroot. Voor het
project spoedlocaties is in 2017 tweemaal een voortgangsverslag opgesteld. Inmiddels is het aantal spoedlocaties
teruggebracht naar 41 stuks. Het merendeel van deze locaties bevindt zich in de uitvoeringsfase. Wel is er een
aantal spoedlocaties die veel inspanningen vergen, namelijk Achtersloot te IJsselstein, Bornia te DriebergenRijsenburg, Geerkade te Wilnis, Leyenseweg te Bilthoven en Sportparkweg te Maarssen.
Eind 2017 is geconcludeerd dat de aanpak van de bronzone fase 1 van de Acacialaan nog niet kon worden
afgerond. Met aanvullend onderzoek en verificatieonderzoek is de resterende bronzone vastgesteld, waarvoor nu
door de aannemer aanvullende maatregelen worden uitgewerkt. Van Bosatex is in afwijking met het
saneringsplan het verzoek ontvangen om fase 1 en 2 gelijktijdig te mogen uitvoeren. Deze aanpak van fase 2
wordt nu voorbereid in samenwerking met RUD.
De procesaanpak voor de tijdelijke beheersmaatregel fase 3 had conform eerdere verwachting reeds in uitvoering
moeten zijn, maar heeft vertraging opgelopen doordat niet met alle belanghebbende partijen snel
overeenstemming kon worden bereikt. De vertraging zorgt ervoor de tijdelijke beheersmaatregel bij huis Doorn
nu vanaf maart 2018 in uitvoering zal zijn. Daarnaast zal tot 2019 met alle belanghebbende partijen een verdere
aanpak van de pluim fase 3 worden uitgewerkt welke wordt vastgelegd in het saneringsplan fase 3.
Kortom er hebben in 2017 deels andere werkzaamheden plaatsgevonden dan voorzien in het projectplan en de
begeleiding van elke fase kost meer tijd. Echter door vertraging was het aantal bestede uren in 2017 op project
Acacialaan minder dan geraamd. Een deel van de werkzaamheden, die in het laatste projectplan zijn voorzien,
dienen nog te worden uitgevoerd in 2018 en 2019.
Het project Gebiedsgericht grondwater (GGB) Woerden bestaat uit drie deelprojecten, namelijk warme overdracht
omgevingswet, GGB Woerden en kwaliteit bodeminformatie. Het project zit nog in de startfase. In het JUP 2017
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was e.e.a. als een aanvullende opdracht opgenomen. Die is uiteindelijk in de reguliere uren opgenomen. Er is 469
uur besteed.
De RUD Utrecht is betrokken bij het project diffuus bodemlood. De provincie Utrecht laat samen met de RUD
Utrecht, de ODRU en de gemeente Amersfoort een rapport opstellen door LievenseCSO. In dit rapport worden
verwachtingswaardekaarten opgenomen voor gebieden met verhoogde blootstellingsrisico’s aan lood. Deze uren
vallen onder andere onder de adviesuren (beleidsondersteuning en adviesuren Wbb). De urenbesteding is hoger
dan verwacht.
Volgens het JUP 2017 zouden er 221 handhavingsproducten worden geleverd. Dit aantal is ruimschoots
overschreden (ruim 100 meer). Het aantal gebiedscontroles bodembescherming oversteeg de jaarplanning (18
extra). Voor 2018 zal een realistischere inschatting van de te leveren producten worden gemaakt.

Waterwet
Algemeen
Ondanks dat wijzigingsverzoeken zijn opgepakt, is het niet gelukt om de jaarproductie geheel te realiseren. Er
zijn minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Het ontbreekt nog aan voldoende monitoringsgegevens om
te kunnen vaststellen of deze onderbesteding qua uren structureel is. Er is ongeveer 750 uur minder aan
vergunningverlening besteed. De uren voor vergunningverlening voor 2018 zijn hierop wel naar beneden
bijgesteld.
De handhavingsproducten zijn (nagenoeg) gerealiseerd. Sommige hercontroles zullen nog in 2018 worden
uitgevoerd.

Analyse
Ondanks het aantrekken van de economie, vertoont het aantal aangevraagde WKO’s (open
bodemenergiesystemen) na een eerdere lichte stijging nu weer een daling. Dit is zichtbaar in het aantal
aanvragen (meldingen en vergunningen) en dientengevolge de urenbesteding. In 2017 zijn meer vergunningen
uit de proceduretermijnen gelopen dan de streefnorm is (zie de monitoringsindicatoren in Bijlage 1). Hier wordt in
2018 meer op gestuurd.
Veel vergunninghouders maken geen gebruik van hun maximale vergunningencapaciteit, waardoor nieuwe
initiatiefnemers in hun mogelijkheden worden beperkt. Wanneer naar aanleiding van een controle blijkt dat een
deel van de vergunningencapaciteit voor het onttrekken van het grondwater onbenut blijft, dan wordt in overleg
daar waar mogelijk het resterende deel van de vergunde capaciteit ingetrokken, zodat andere partijen de
ondergrond kunnen benutten. Met name in het laatste kwartaal is extra aandacht besteed aan dergelijke
wijzigingsverzoeken.
In het JUP 2017 was geen administratieve controle jaaropgave opgenomen, terwijl er 201 producten zijn
geleverd. Ook de overige producten liepen op schema. Een aantal hercontroles wordt in 2018 afgerond.
Het spontane naleefgedrag vertoont een opgaande lijn. De opgave van meterstanden en het indienen van WKOevaluatierapporten scoort inmiddels 64%. Dat scheelt veel werk (en dus uren). Ook het toezichtseffect (snelheid
van herstel van overtredingen) is goed (87 %). Zoals eerder vermeld scheppen de controles daarnaast veel
duidelijkheid over de mate waarin vergunninghouders hun vergunningencapaciteit benutten.
Jaarlijks sturen we een herinneringsbericht naar alle onttrekkers om hen te wijzen op de verplichting om een
jaaropgave in te dienen. In 2017 is een bericht naar alle vergunninghouders gestuurd met de mededeling dat we
gaan overstappen naar een andere tool en het verzoek te wachten met indienen van jaaropgaven tot februari
2018. Vanaf komend jaar kunnen de vergunninghouders met BOL-online hun jaaropgaven indienen, de
toezichthouders zien dan direct of het rendement van WKO-systeem goed is. Dit is efficiënter voor de
vergunninghouder en zo kunnen toezichthouders makkelijker prioriteren welke installatie moet worden
gecontroleerd.

Pmv – grondwaterbescherming
Algemeen
Voor deze wetgeving wordt veel informatie verstrekt aan derden. Dit heeft niet geleid tot het verwachte aantal
meldingen voor vergunningverlening. Hierdoor bleef de ureninzet ongeveer 100 uur achter. De ureninzet door
handhaving was ongeveer 200 uur meer dan verwacht. Overall kan gesteld worden dat de ureninzet
overeenkomstig de jaarafspraken is gerealiseerd.
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Analyse

Volgens het JUP is er 500 uur beschikbaar voor deze taak, waarvan er 250 uur voor advisering bestemd. In 2017
is er bijna 200 uur besteed aan producten en ongeveer 100 uur besteed aan informatieverzoeken, die niet
hebben geleid tot een adviesmelding. Deze adviesvragen zijn vaak onderdeel van een Wabo-procedure. In 2017
is ongeveer de helft van de adviesmeldingen behandeld.
Vanuit toezicht is er veel aandacht besteed aan gebiedscontroles en controles op parkeren op in relatie tot deze
regelgeving ongewenste locaties. Voor iedere locatie, waar geparkeerd wordt, wordt maatwerk verricht en in
nauw overleg met de provinciemedewerkers besloten welke (handhavings-)strategie wordt toegepast om de
overtreding te herstellen. Alle gevraagde uren zijn besteed. Dit project loopt in 2018 door. Alle gebiedsschouwen
zijn in 2017 afgerond. Hierbij zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Er is 200 uur meer besteed aan handhaving
dan verwacht.

Pmv – stiltegebieden
Algemeen
De geprognotiseerde urenbesteding en productie zijn gerealiseerd.

Analyse

Nieuw in 2017 was de opkomst van zogeheten ‘landleven evenementen’ in stiltegebieden (georganiseerd door
bijvoorbeeld Campina en Albert Heijn). Dergelijke evenementen lijken structureel toe te nemen. Daar moet in
2018 opnieuw rekening mee worden gehouden. Het aantal ontheffingsaanvragen neemt hiermee licht toe. Ze zijn
veelal complex van aard. Het aantal meldingen/klachten was beperkt. Preventieve communicatie met de
betreffende gemeenten is essentieel gebleken. Daarin moet ook in 2018 blijvend worden geïnvesteerd.
Overall gezien was het spontane naleefgedrag bij controles ruim voldoende. Het aantal overlastmeldingen was
minimaal. Door de vele activiteiten in het stiltegebied Eemland is vanwege een gestarte dijkversterkingsproef in
2017 een controleproject gestart. Hoewel tijdens de controles weinig bijzonderheden zijn geconstateerd, is ook in
2018 extra toezicht in dit gebied gewenst. Vanwege vertraging in het project zijn de ontheffing en het
gedoogbesluit verlengd.

Wm en Wabo
Algemeen
De jaarproductie voor vergunningverlening is achtergebleven doordat er minder aanvragen zijn ontvangen dan
verwacht. Dit resulteert in minder bestede uren vergunningverlening (ongeveer 3.000 uur minder). Het is nog te
vroeg om te constateren dat dit structureel van aard is. Door wijzigingen van bedrijfsactiviteiten en verschuiving
van bevoegd gezag de komende jaren, wordt een toename van provinciale inrichtingen en producten verwacht.
Daarnaast is er sprake van een verschuiving van uren/producten voor vergunningverlening naar vooroverleggen.
Voor 2018 is voorgesteld uren te benutten voor een proactieve inzet van vergunningverlening bij het realiseren
van beleidsdoelstellingen (actualisatie op het gebied van energie). Ingevolge de landelijke professionaliseringscriteria kunnen uren voor vergunningverlening niet worden benut voor handhaving (functiescheiding op
persoonsniveau). De jaarproductie voor toezicht bij bedrijven evenals de urenbesteding zijn gehaald.

Analyse
Vergunningverlening Wm en Wabo

Op het gebied van vergunningverlening zijn de aantallen lager dan verwacht en bestaan deze deels ook uit
lichtere producten. De aanvragen die uiteindelijk zijn ontvangen zijn vanwege de impact voor de omgeving, veelal
inhoudelijk ingewikkeld. Zij vergen WABO-coördinatie (extra afstemming ruimtelijke ordening en bouwen met
gemeenten) of een vvgb (verklaring van geen bedenkingen) van het bevoegd gezag waar de inrichting gevestigd
is. Daarnaast vraagt de vernieuwde m.e.r.-procedure extra aandacht. Deze dossiers zijn doorgaans politiek en
bestuurlijk gevoelig en vormen risicovolle aandachtsdossiers. Ergo, vanwege de noodzaak van afstemming en
door de complexiteit vroegen aanvragen in 2017 vaak veel meer tijd dan voorheen gebruikelijk was.
Twee maal per jaar vindt over deze risicovolle aandacht dossiers een inhoudelijk overleg met de
portefeuillehouder plaats.
Voorbeelden van dergelijke risicovolle aandacht dossiers zijn: Beelen in Houten, de Mestvergisting in Wijk bij
Duurstede, Eneco Biomassacentrale in Utrecht, Ter Horst recycling in Veenendaal, van de Groep in Bunschoten,
de Trip in Utrecht.
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Om de proceduretermijnen bij deze complexe aanvragen te halen, wordt vooroverleg ingezet. Ten opzichte van
2016 is er een duidelijke stijgende lijn te zien in het aantal vooroverleggen. We verwachten dat deze stijgende lijn
zich de komende jaren doorzet, mede gelet op de procedures die de komende Omgevingswet hanteert. Daarbij
zien wij een trend in vooroverleggen, die niet of pas veel later leiden tot een daadwerkelijke aanvraag.
Voor de komende periode zien wij de volgende ontwikkelingen die tijd en inzet vragen van vergunningverlening
Wet Milieubeheer/Wabo.
Het aantal inrichtingen neemt toe vanwege wijzigingen in bedrijfsactiviteiten waardoor het bevoegd gezag van
gemeente naar de provincie verschuift. Dit jaar waren dat: Ter Horst in Veenendaal en Kemp in Bunnik. Met
name de oprichtingsvergunning van Ter Horst levert een procedure op die veel ureninzet (naar verwachting ook
in de beroepsfase) zal vergen. Bij Kemp is sprake van achterstallig onderhoud voor wat betreft
vergunningverlening en toezicht & handhaving. Wij verwachten dat die lijn zich de komende jaren zal voortzetten.
De gemeentelijke herindeling van Vijfheerenlanden van 2019 leidt eveneens tot een toename van provinciale
inrichtingen voor de provincie Utrecht.
Vergunningverlening is primair vraag gestuurd. VTH 3.0., het programma dat op de innovatie van de RUD gericht
is, leidt echter ook tot een andere inzet van vergunningverlening, waarbij er meer proactief wordt gehandeld.
Voorbeelden hiervan zijn de actualisatie van vergunningen, in het bijzonder op energievoorschriften en
aanpassingen van vergunningen n.a.v. Landelijk Afvalstoffen Plan 3.
Aanvullend zijn de medewerkers betrokken op het gebied van beleidsondersteuning en het aansluiten bij externe
overleggen. Voorbeelden hiervan zijn advisering rondom de Omgevingswet, de landelijke standaard voor
vergunningvoorschriften, deelname aan kennisnetwerken, zoals het Activiteitenbesluit en afvalverwerking.

Toezicht en handhaving Wm en Wabo

De resultaten van toezicht en handhaving in 2017 geven geen aanleiding om voor 2018 een andere werkwijze
voor te stellen. Het aantal risicovolle aandachtsbedrijven neemt iets toe. Opvallend is het aantal ontvangen
milieuklachten (ontvangen: ruim 850, opgenomen jaarproductie 450 klachten). Van veel meldingen over
bedrijven is de OdrU bevoegd gezag. Normaal gesproken filtert de boodschappendienst deze meldingen eruit,
maar dat is niet gebeurd. Deze worden na ontvangst door de geconsigneerde direct doorgestuurd naar de OdrU.
Er zijn nieuwe procesafspraken rondom de behandeling milieuklachten waarmee onder andere dit probleem zou
moeten worden ondervangen.
Hiermee rekeninghoudend is de jaarproductie overeenkomstig de prognose. Ongeveer 470 klachten betreffen een
provinciaal bedrijf als vermoedelijke veroorzaker. Van ongeveer 330 klachten is door de toezichthouder(s)
vastgesteld dat de provinciale bedrijven daadwerkelijk de veroorzaker waren van de overlast. Ruim 90% van alle
klachten is tijdig binnen de afgesproken termijnen afgehandeld. 7% van de klachten is te laat afgehandeld en 3%
van de klachten zijn nog in onderzoek. In 2017 was de urenbesteding conform de afgesproken jaarproductie. Er
zijn nieuwe afspraken gemaakt waardoor de melding direct door de boodschappendienst naar de OdrU wordt
doorgestuurd.
De jaarproductie voor het uitvoeren van administratieve controles is overschreden. Het betreft vermoedelijk een
incidentele overschrijding. Het aantal fysieke eerste controles bij milieubedrijven heeft de jaarproductie iets
overschreden. Een aantal hercontroles wordt in 2018 uitgevoerd.

IGH en ketentoezicht
De RUD Utrecht wil zich meer gaan richten op het uitvoeren van informatie gestuurd handhaven (IGH).
Ketentoezicht en transportcontroles zijn daar een onderdeel van. Er is in 2017 ketentoezicht uitgevoerd voor
slibafval afkomstig van twee RWZI’s. Op basis van de eerste onderzoeksresultaten zijn er geen overtredingen
geconstateerd, zodat er geen aanleiding is om dit project volgend jaar een vervolg te geven. Mede hierdoor zijn
de verwachte uren niet volledig benut.
Alle 7 transportcontroles zijn uitgevoerd. Wederom was de input van de politie beperkt. Inmiddels is er met de
politie een planning voor 2018 opgesteld, zodat verwacht wordt dat herhaling wordt voorkomen.

Energie

Voor het thema energiebesparing bij bedrijven heeft de provincie twee rollen: enerzijds als bevoegd gezag voor
een aantal bedrijven, anderzijds als stimulator om energiediensten te ontwikkelen ten gunste van alle deelnemers
van de RUD Utrecht.
De kwartiermaker heeft nieuwe producten ontwikkeld voor de RUD Utrecht. In 2017 zijn de eerste controles
namens de gemeenten uitgevoerd. We zien dat gemeenten terughoudend zijn om energieproducten af te nemen.
Voor de provincie zal het aanpassen van vergunningvoorschriften (van gemeentelijke en provinciale inrichtingen)
een belangrijke taak zijn. Met adequate vergunningvoorschriften kan de toezichthouder immers beter handhaven.
Ook zullen EED’s worden beoordeeld.
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Administratief toezicht

Het gaat om de zogeheten PRTR-beoordeling over emissiewaarden. De PRTR is een voortvloeisel uit de Europese
regelgeving waar de provincie wettelijk uitvoering aan moet geven. De uren zijn in 2017 bijna volledig benut.
Bedrijven moeten zelf hun waardencijfers indienen. Met de PRTR is het voor iedere burger mogelijk om te zien
wat er in zijn/haar omgeving door bedrijvigheid wordt geëmitteerd. Een beoordeling van alle opgegeven
gegevens is erg tijdrovend. Het ministerie van I&M accepteert dat een eenvoudige toetsing van de rapportage
wordt uitgevoerd.

Systeemgericht toezicht

Systeemgericht toezicht is levensvatbaar wanneer bedrijven er open voor staan. Dit komt echter nog niet echt
van de grond. De reden hiervoor is dat als bedrijven zelf het toezicht uitvoeren dit meer kost dan als de RUD
Utrecht dat voor hen doet.

Wet milieubeheer – Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO)
Hieronder worden de belangrijkste punten uit de werkvelden BRZO, milieu en bodem en bouw nader toegelicht.
Eerst wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen wat betreft het kernpakket en het aanvullend pakket.
Vervolgens op de cijfers uit het werkveld en de belangrijkste afwijkingen.
- Kernpakket BRZO: Het aantal bedrijven is met 1 RIE-4 bedrijf afgenomen (Nuscience heeft zich definitief niet
in de provincie Utrecht gevestigd). In de provincie Utrecht zijn nu 3 provinciale BRZO bedrijven, 8 gemeentelijke
BRZO bedrijven en 2 RIE-4 bedrijven. De BRZO-opleidingen ingevolge de nieuwe Wet VTH zijn verlopen volgens
schema. Per eind 2017 hadden alle medewerkers de opleiding succesvol afgerond. De OD NZKG voldoet ook aan
de nieuwe formatievereisten. In 2017 is er ook een systematiek ontwikkeld op basis waarvan snel kan worden
nagegaan welke vergunningen (mogelijk) moeten worden geactualiseerd. Per eind 2017 is er op dat punt sprake
van een werkvoorraad.
In totaal zijn 38 Wabo-controles uitgevoerd (zowel fysiek als administratief) + 24 hercontroles. Daarmee
schommelt het spontaan naleefgedrag in 2017 rond de 40%. Er werden 2 lasten onder dwangsom opgelegd. Het
toezichtseffect ligt daarmee ruim boven de 80%. Er zijn geen bedrijven waarop intensieve handhaving behoefde
te worden ingezet. In 2017 zijn er 32 ongewone voorvallen gemeld, alsmede 2 klachten. Alle zijn conform
procedure onderzocht en tot tevredenheid afgehandeld. Alle bedrijven hebben hun PRTR-verslag ingediend. Ze
zijn allemaal in orde bevonden. Tenslotte is er in 2017 een project gestart om door middel van gerichte inspecties
een beeld te krijgen of de opslag van gevaarlijke stoffen voldoet aan wet- en regelgeving. Op 2 geïnspecteerde
locaties werden 10 overtredingen geconstateerd.
- Kernpakket Bouw: T/m de 2e tertaalrapportage zijn er 28 producten geleverd binnen het Kernpakket Bouw.
In het UVO 2017 waren de legesgedekte BRIKS-taken nog niet opgenomen. De gerealiseerde uren zijn begin
2018 vastgesteld en de kosten ervan worden d.m.v. nacalculatie inrekening gebracht bij de provincie Utrecht. Of
de kosten worden gedekt door de opbrengsten zal pas begin 2018 duidelijk worden.
- Financieel resultaat 2017:
De begrote inzet ter uitvoering van het Uitvoeringsprogramma 2017 was € 729.520,- Omdat er 1 bedrijf is
‘afgevallen’ (te weten Nuscience) is de voor 2017 begrote inzet op € 43.065,- minder uitgekomen en bedraagt ze
in totaal € 686.455,-.

Wm – Vuurwerkbesluit
Algemeen
Jaarlijks is er in het vierde kwartaal een piek wat betreft dit beleidsveld. De handhavingsproductie en de daarbij
behorende urenbesteding zijn bij de prognoses achter gebleven. Vergunningverlening heeft ongeveer 500 uur en
handhaving ongeveer 200 uur minder besteed dan verwacht. De vergunningenproductie is gehaald.

Analyse

Bij vergunningverlening is de urenbesteding achter op de jaarplanning gebleven. Ook het aantal fysieke controles
is achtergebleven. Reden is dat er minder vuurwerkevenementen hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn er
twaalf vuurwerkshows niet doorgegaan, e.e.a. om diverse (maar vaak ook budgettaire) redenen. Ook worden
shows steeds vaker afgezegd, omdat de omgeving wijst op mogelijke verstoring van bijvoorbeeld broedende
vogels. De RUD Utrecht / provincie Utrecht is nauw betrokken bij het opstellen van een landelijk toetsingskader
inzake verstoring van vogels als gevolg van een vuurwerkshow. De vuurwerkbezigers verwachten dat de markt in
2018 weer (iets) zal aantrekken vanwege de oplevende conjunctuur.
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Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden
Algemeen
De jaarproductie is gerealiseerd. De ten behoeve van dit beleidsterrein uitgetrokken uren waren toereikend.

Analyse

Het aantal producten is geleverd overeenkomstig de jaarafspraken.
Door het warme weer in mei en juni was de bezoekersdruk op de zwemplassen en de openlucht zwembaden
hoog. In juli, augustus en september was die lager. De kwaliteit van het zwemwater is over het algemeen goed
gebleven. In een zwemplas in Nieuwersluis was in juli en augustus sprake van een lichte besmetting van
blauwalgen. Er deden zich geen gezondheidsrisico’s voor. Het publiek werd ter plaatse en op de zwemwatersite
gewaarschuwd. Na klachten en daarop volgend DNA-onderzoek kwam vast te staan, dat er de gehele maand juli
sprake is geweest van zwemmersjeuk in een zwemplas in De Meern. Zwemmers zijn ter plaatse en op de
zwemwatersite voor deze overlast gewaarschuwd. De kwaliteit van het water in een zwemplas in Utrecht was
slecht in 2017. Wel is door het schoonschrapen van de bodem en een verbeterde watertoevoer door de
gemeente Utrecht de waterkwaliteit in het zwemseizoen 2017 alsnog verbeterd.
Bij de overdekte zwembaden was er, ondanks 2 lichte normoverschrijdingen met de Legionellabacterie, sprake
van een verbetering van deze parameter Naar aanleiding van de slechte kwaliteit van het water in de whirlpools
van een hotel in Utrecht, zijn beide voorzieningen op last van de RUD Utrecht een poos gesloten geweest. Na
voldoende maatregelen is toestemming gegeven de bassins weer te gebruiken.

Wet luchtvaart
Algemeen

Voor vergunningverlening is de productie niet gehaald. Er zijn minder aanvragen ontvangen dan verwacht,
waardoor ongeveer 600 uur nodig was. Voor handhaving is de productie en bijbehorende urenbesteding een stuk
hoger uitgekomen dan de afgesproken jaarproductie. Reden hiervoor is, dat het naleefgedrag in de loop van het
jaar is verslechterd en dat hierop door de RUD Utrecht direct is gereageerd.

Analyse

Vergunningverlening is seizoensgebonden met als zwaartepunt in het laatste kwartaal voor het jaar erop. Nieuw
is het per 21 oktober 2017 in werking getreden gewijzigde Besluit Burgerluchthavens. Voor luchtballonnen hoeft
nu geen TUG-ontheffing meer te worden verleend. Daardoor is de jaarproductie wat betreft generieke TUG’s
gehalveerd (van 30 naar 15). Het aantal ontvangen aanvragen was minder dan verwacht.
In 2017 is een start gemaakt met het aanpassen van de TUG-beleidsregels. Onderzocht wordt of er, analoog aan
het Afwegingskader Vuurwerk en Natuur, eenzelfde document voor de ontheffingen TUG kan worden opgesteld.
Onduidelijk is wat het effect van beide ontwikkelingen is op het aantal aanvragen en eventuele bezwaren en
klachten. Op een aantal TUG-locaties hebben klachten tot bezwarenprocedures geleid. Ook zijn er klachten
ingediend bij o.a. de KLPD. Omdat de KLPD in deze een wat eigen koers vaart, is het overlast gevende (over-)
vlieg aspect inmiddels in het landelijk overleg op de agenda komen te staan.
Voor toezicht was eind 2016 ingeschat dat de inzet kon afnemen. In 2017 is gebleken dat die inschatting
verkeerd is geweest. Met als gevolg dat het naleefgedrag van de luchtvaartmaatschappijen verslechterde
waardoor inmiddels ook een eerste bestuurlijke boete is uitgedeeld. De jaarproductie en urenbesteding zijn
overschreden. Ook bij handhaving komen via de KLPD en via de BOA’s van het Utrechtse Landschap klachten
binnen over het illegaal varen met ballonnen en het opstijgen van paramotors zonder in het bezit te zijn van een
TUG-ontheffing of zonder vooraf te melden Om ook het illegale vliegen tegen te houden zijn meer toezichts- en
handhavingsuren nodig. Voorgesteld is om de ureninzet voor 2018 te verhogen.
In 2017 zijn er meer meldingen binnengekomen dan verwacht. Ook is er sprake van een stijging van het aantal
vliegdagen en het aantal rondvluchten met helikopters. Zo gaf bijvoorbeeld de Plus markt in Abcoude
kortingsbonnen om goedkoper een helikoptervlucht te kunnen maken vanaf meerdere locaties binnen de
provincie Utrecht. Op zo’n vluchtdag vliegt er dan de hele dag door, elke 6 minuten een helikopter boven
woonhuizen. Mensen ervaren dit niet alleen als geluidsoverlast, maar ook als een milieubelasting. Hierdoor
worden groepen of stichtingen in het leven geroepen om het vliegverkeer via bezwaren of met klagen ter plekke
tegen te werken. Om escalaties op de start- en landingslocaties te voorkomen is de RUD Utrecht juist daar ook
aanwezig.
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Om te voorkomen dat het naleefgedrag verder verslechtert, is onze toezichts-inzet voortgezet. Aangezien het
vliegseizoen medio november eindigt, is de urenbesteding hoger uitgevallen. De productie voor
vergunningverlening is lager uitgekomen dan afgesproken. Voor 2018 kan het aantal generieke TUG’s naar
beneden worden bijgesteld. Verwacht wordt dat een aantal bezwaar- en beroepsprocedures uit 2017 in 2018
behandeld zullen worden. Het aantal uren voor vergunningverlening kan derhalve niet evenredig naar beneden
worden bijgesteld.

Wet lokaal spoor
Algemeen
Er is 150 uur minder besteed dan verwacht. Er zijn in 2017 onvoldoende aanvragen binnengekomen. Voor
volgend jaar verwachten we een lichte stijging in de urenbesteding.

Analyse
Er is door de RUD Utrecht een vergunning verleend aan OV Assetmanagement Utrecht voor het proefrijden met
een nieuwe CAF tram. De vergunning staat toe dat er binnen de normale dienstregeling zonder passagiers op de
bestaande SUNIJ-lijn mag worden gereden. De registratie hiervan moet nog worden verwerkt.
De Rijksinspectie ILenT heeft als toezichthouder van de Wet lokaal spoor (Wls) audits uitgevoerd bij OV
assetmanagement Utrecht en Qbuzz. Bij genoemde vervoerders is een aantal tekortkomingen geconstateerd.
Laatstgenoemde is daar op aangeschreven en heeft een plan van aanpak ingediend voor beëindiging van de
tekortkomingen. Ook heeft het ILT in opdracht van de RUD Utrecht een bereikbaarheidsdienst opgezet.
Verder vindt met de betrokken partijen (de andere decentrale overheden: Vervoerregio Amsterdam en
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en de PU-MEC, ILT en OV Assetmanagement Utrecht) nog steeds
veel overleg plaats over de implementatie van deze nieuwe wetgeving. De RUD Utrecht neemt deel aan het
vooroverleg tussen OV Assetmanagement Utrecht en ILT over de nog in te dienen aanvragen voor het nieuwe
trammaterieel en het Uithoftracé. Tot op heden zijn hier nog weinig procedures uit voortgekomen.

Overige resultaten
Wetboek van strafrecht

In het JUP 2017 zijn uren opgenomen in relatie tot het Wetboek van strafrecht. In het overzicht is een
onderbesteding af te lezen. Dit wordt veroorzaakt doordat de uren voor het opstellen en verwerken van
processen-verbaal (PV’s), overeenkomstig de PDC zijn opgenomen onder de afzonderlijke producten. Veel van de
‘strafrecht-uren’ worden benut voor opleidingen. Zo hebben alle boa’s in 2017 de verplichte Permanente Her- en
Bijscholing (PHB) gevolgd en het examen succesvol afgesloten.

Dienstverlening
Naast de producten in het JUP worden ook tal van adviesverzoeken en vragen van derden opgepakt, die niet
direct te relateren zijn aan een specifiek product, maar wel aan de opdrachtgever. Het gaat hier om ongeveer
3.900 uur. Door het uitvoeren van deze taak houden we onze dienstverlening hoog. Voor 2018 is hier in het
uitvoeringsprogramma rekening mee gehouden en bij de diverse taken de uren benoemd.

Geen product aan zaak gekoppeld

In 2016 is ons zaakregistratiesysteem omgezet naar een nieuwe inrichting die onder andere is omgebouwd om
outputfinanciering mogelijk te maken. Niet al deze zaken (en dus de bijbehorende 206 uren) konden worden
omgezet naar deze nieuwe werkwijze. Dit zijn uren op oude zaken die nog steeds onderhanden zijn. Wij
verwachten dat gedurende 2018 en 2019 de laatste zaken zullen worden gesloten en dit niet meer voorkomt.
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Bijlage 1: Monitoringsindicatoren
Monitoringsindicatoren

Streefnorm
Gerealiseerde percentages 2017
2017

VERGUNNINGVERLENING
1

2

Percentage binnen de termijn verleende
milieuvergunningen bij:

Wet milieubeheer
90%

Vuurwerkbesluit

Wet luchtvaart
Percentage binnen de termijn verleende
vergunningen bodem- en waterregelgeving:
90%

Wet bodembescherming

Ontgrondingenwet

Waterwet





Wet milieubeheer: 85 %
Vuurwerkbesluit: 100 %
Wet luchtvaart: 100 %





bodemdeelzaken: 90 %
ontgrondingen: 92 %
Waterwet: 80 %

HANDHAVING
Resultaten spontaan naleefgedrag in 2017
3
4
5
6
7

Streefnorm
2017

Boswet: bij 83% van de bezochte locaties werden geen overtredingen geconstateerd

80%

Flora- en faunawet/ Natuurbeschermingswet 1998: bij 87% van de bezochte locaties
80%
werden geen overtredingen geconstateerd
Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (Vnl); borden, banieren, etc.:
80%
bij 50% van de bezochte locaties werden geen overtredingen geconstateerd
Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (Vnl); storten, ophogingen
80%
etc.: bij 40% van de bezochte locaties werden geen overtredingen geconstateerd
Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017 (Vnl);
wateren,
recreatievaartuigen, etc.: bij 50% van de bezochte locaties werden geen overtredingen 80%
geconstateerd

8

Wet milieubeheer: aantal ingediende en beoordeelde EED-rapportages (aantal en % van n.v.t.
EED-plichtige bedrijven)

9

Ontgrondingenwet: bij 90% van de bezochte locaties werden geen overtredingen 80%
geconstateerd

10 Waterwet: bij 64% van de bezochte locaties werden geen overtredingen geconstateerd

11

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

Toezichtseffect

Streefnorm
2017

Wet milieubeheer:
percentage van het aantal gecontroleerde Wet milieubeheer bedrijven dat de
12
90%
bij de eerste controle aangetroffen (majeure) overtredingen binnen de
daarvoor bestemde termijn ongedaan heeft gemaakt
Ontgrondingenwet:
percentage van het aantal gecontroleerde ontgrondingsvergunningen, waar
13 de bij de eerste controle aangetroffen (majeure) overtredingen binnen de 80%
daarvoor gegeven termijn ongedaan zijn gemaakt
Waterwet:
percentage van het aantal gecontroleerde WKO- en andere
waar
de
bij
de
eerste
controle 90%
14 Waterwetvergunningen,
aangetroffen (majeure) overtredingen binnen de daarvoor gegeven termijn
ongedaan zijn gemaakt
WHVBZ:
15 percentage van het aantal gecontroleerde badinrichtingen (getoetst op
WHVBZ-voorschriften) waar de bij de eerste controle aangetroffen (majeure) 90%
overtredingen binnen de daarvoor gegeven termijn ongedaan zijn gemaakt
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90%
30%
Gerealiseerd
in 2017
94%

90%

55%

90%
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Streefnorm
2017

Controle-intensiteit

Wet milieubeheer:
16 percentage van het geplande aantal Wm-bedrijven dat in 2017 1x is bezocht 95%
en gecontroleerd
Ontgrondingenwet:
17 percentage van het aantal ontgrondingsvergunningen dat fysiek is 90%
gecontroleerd
WHVBZ:
percentage van het totaal aantal badinrichtingen en peuterbaden dat jaarlijks
18
90%
wordt gecontroleerd

19

WHVBZ:
percentage geplande aantal zwemplaatsen in oppervlaktewater dat minimaal
100%
één keer per jaar wordt gecontroleerd

Milieuklachtentelefoon

aantal in 2017

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

6 stuks

Milieuklachten

Gerealiseerd
in 2017
90%

92%
100% van de
zwembaden,
100% van de
peuterbaden
100%

Streefnorm 2017
< 3 locaties, bedrijven en/of
objecten

Percentage

21 percentage van het aantal milieuklachten waarover binnen 2 weken richting 90%
klager is gemeld, hoe de provincie er mee om is gegaan
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Bijlage 2:
Resultaten provinciebreed VTH-Samenwerkingsprogramma 2017

De inzet van het programma 2017 was het zoeken naar de meerwaarde van samenwerking in de basis van
het VTH-werk. Net als in voorgaande jaren was ook voor 2017 de keus gevallen op een programma met
een beperkte opzet, onder het motto: ‘wát we doen, dát doen we goed!’ Voor alle 8 de VTHsamenwerkingsprojecten volgen hieronder de in 2017 concreet bereikte resultaten.

1) Inbedden en verankeren van Informatie Gestuurd Handhaven (IGH) en Ketenhandhaving
Het jaar 2017 stond in het teken van het efficiënt en effectief inbedden en verankeren van IGH in het taakveld van
de ODRU en de RUD Utrecht.
De RUD Utrecht heeft inhoud gegeven aan de pilot ‘ogen en oren’. 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.
De pilots ‘risicogericht werken’, ‘informatiepositie verbeteren’ en het ‘gebruik maken van LMA-data’ zijn niet
gestart. Bottleneck was het ontbreken van benodigde info omdat die nog niet eenduidig is opgeslagen. Bij de
ODRU liepen er in 2017 de volgende initiatieven: ontsluiten informatie archeologische beleidskaart voor
gerichte handhaving, ontsluiten informatie landelijk meldpunt BBK om in het veld te kunnen beoordelen of
een toegepaste partij grond gemeld is, analyse van slagerijen in verband met gasflessen in BBQ-seizoen,
analyse van duikcentra en -scholen in verband met vergunningplicht, analyse van bruin- en witgoedbedrijven
op mogelijke risico's, het beter in beeld krijgen van bedrijven die zich niet hoeven te melden, analyse van
kantoorgebouwen ten behoeve van energieproject en tenslotte diverse analyses ten behoeve van het
asbestproject. Als aansprekend resultaat over 2017 geldt Bij de analyse van de export uit het LMA 2016 zijn
enkele bedrijven in beeld gekomen die zich hebben ontdaan van asbest, maar niet gecertificeerd zijn voor
asbestverwijdering. De bedrijven worden bezocht in het project Ketentoezicht. Uit die controles moet blijken
hoe effectief en nuttig de analyse is van de LMA gegevens.
Vanuit de openstaande startmeldingen voor asbest is er een lijst van bedrijven beschikbaar gekomen waar
mogelijk asbest (tijdelijk) wordt opgeslagen. Controle vindt plaats binnen het project Ketentoezicht. Er wordt
afgestemd over de wijze van registratie asbestopslag. Het is nog niet mogelijk de opslaglocaties met asbest
eenvoudig te selecteren uit het zaaksysteem. Asbestsaneringen zijn ook buiten kantooruren gecontroleerd.
Met informatie uit het Kadaster is een selectie gemaakt van kantoorgebouwen ten behoeve van het
energieproject. De informatie bleek onvoldoende om vooraf een goede selectie te maken. Hiervoor is er per
locatie een juiste en actuele CBI, alsmede info over het energieverbruik nodig. Dat betekent dat er naar een
andere manier moet worden gezocht om dergelijke panden in beeld te krijgen.
Toezichthouders zijn op pad gegaan om niet gemelde bodemtoepassingen op te sporen. De eerste bedrijven
binnen het project bruin- en witgoed zijn bezocht en aangeschreven. Een aantal van deze controles is
samen met ILT uitgevoerd.
Conclusie: Informatie gestuurde handhaving staat nog in de kinderschoenen. Er is het afgelopen half jaar veel
geleerd. Er is een aantal informatiebronnen ontdekt die zinvol en efficiënt zijn. Anderzijds ook bronnen die niet
efficiënt zijn.
2) SER-Energie Akkoord (Energiebesparing bij bedrijven)
In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de rijksoverheid, provincie , gemeenten,
werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het
energieakkoord voor duurzame groei (het SER energieakkoord) afgesloten. Doel van dit akkoord is om
gezamenlijk te werken aan energiebesparing, het vergroten van het aandeel duurzame energie en een toename
van de werkgelegenheid. Veel grote ondernemingen zijn verplicht om een energieaudit te laten uitvoeren. Dit is
een gevolg van de implementatie van de EU-richtlijn wat betreft energie-efficiëntie (EED) in Nederlandse
wetgeving. Bedrijven die hier onder vallen zijn verplicht om iedere 4 jaar voor al hun vestigingen het
energiebesparingspotentieel en vervoersmanagement met behulp van een audit in beeld te brengen. De
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft aan omgevingsdiensten overzichten beschikbaar gesteld
van ondernemingen en locaties die onder de EED-verplichting vallen. De juistheid, volledigheid en de actualiteit
van dit overzicht laat erg te wensen over. Verificatie van deze gegevens met andere informatiebronnen is erg
tijdrovend en levert niet altijd kwalitatief betere gegevens op. De resultaten over 2017 zijn alsvolgt:
Volgens opgave van de ODRU en de RUD Utrecht zijn er in de provincie ongeveer 500 locaties. De
zogenaamde 80%-RVO lijst bevat ook concerns met meerdere vestigingen (bijv. C&A, Blokker e.d.).
Ongeveer 15% van de ondernemingen geeft aan dat zij vrijgesteld zijn van de EED-plicht door (alternatieve)
vrijstellingen zoals MJA3/MEE, ISO 50002, NIVEAU3/5 prestatieladder, Milieuthermometer, Erkend
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Duurzaam Plus, Greendeal, etc.). Bij 10% van de ondernemingen is vastgesteld dat zij niet onder de EEDverplichting vallen. De ODRU en de RUD Utrecht hebben inmiddels 40% van de ondernemingen
aangeschreven. De verwachting is uitgesproken dat eind 2018 alle rapportages zijn ingediend en
beoordeeld.
In het kader van een energieproject van VNG en I&M (via Omgevingsdienst NL) worden bedrijven bezocht
specifiek voor het aspect energie. Díe bedrijven worden geselecteerd die niet vaak gecontroleerd worden op
het aspect milieu breed, maar wel een hoog energieverbruik kunnen hebben. De branches waarop in 20172018 gefocust is, zijn o.a.: kantoren, gezondheids- en welzijnszorginstellingen, autoschadeherstelbedrijven,
hotels en restaurants, mobiliteits-branche, levensmiddelenbranche en de agrarische sector. De ODRU en de
RUD Utrecht zijn volop bezig met de uitvoering hiervan. In het kader van dit project zijn meer dan 200 extra
toezichtsbezoeken uitgevoerd.
Om bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen toe te passen, is o.a. de samenwerking gezocht
om regionale initiatieven provinciebreed uit te rollen om zodoende de gezamenlijke ambities in de praktijk te
brengen. Voorbeeld hiervan (waaraan gewerkt is met de ODRU, RUD en de provincie), is het maken van een
informatiekit (=rugzakje) met aanvullende informatie voor de toezichthouders. Met het ‘rugzakje’ is de
toezichthouder in staat de ondernemer meer informatie te geven en de ondernemer te ontzorgen om
energiemaatregelen te nemen.

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). De resultaten
over 2017 zijn als volgt:
Om het belang van een goed verloop van indirecte lozingen te verduidelijken, hebben de gezamenlijke
waterschappen, omgevingsdiensten en provincie begin 2017 een bijeenkomst georganiseerd voor de
handhavingspartners. Dit was de eerste stap in het proces richting een betere onderbouwing en borging van
de watertaak. Rond de zomer is met een aantal vertegenwoordigers van het Platform Water verder gewerkt
aan één provinciebreed document dat inzicht geeft wie toezicht (welke organisatie) uitvoert en waar (welke
bedrijven en waar in de waterketen) dat gebeurt. Gegeven de VTH- kwaliteitscriteria zijn daarbij ook de
professionaliseringseisen en de inbedding in de uitvoeringsprogramma´s meegenomen.
4) Gezamenlijke implementatie Omgevingswet
Medio dit jaar is duidelijk geworden dat de planning van de invoeringsdatum van de Omgevingswet flink zal
worden aangepast (op z’n vroegst pas per 1 januari 2021). Het gebrek aan landelijke concreetheid over de VTHorganisatie onder de Omgevingswet betekende dat binnen de provinciebrede VTH-samenwerking de focus vooral
lag op de implementatie van de Omgevingswet in 2017, in het bijzonder op beïnvloeding van Rijkstrajecten (via
beide omgevingsdiensten richting de landelijke koepels), kennisvermeerdering en het inventariseren van de
veranderopgave.
Kennisvermeerdering en inventarisatie van de veranderopgave van de samenwerking is in 2017 primair via beide
Utrechtse omgevingsdiensten verlopen. De provincie heeft beide daarbij gefaciliteerd door het beschikbaar stellen
van ondersteuning door een extern adviesbureau. Daarnaast zijn door de provincie en de waterschappen o.a.
enkele zogeheten ‘Living Lab-projecten’ voorbereid, vooral om te onderzoeken hoe de omgeving in de geest van
de nieuwe Omgevingswet in een vroegtijdig stadium goed betrokken kan worden bij enkele wateropgaven en de
implicaties voor het VTH-proces.
Conclusie is, dat ook het jaar 2018, net als 2017, nog steeds grotendeels in het teken zal staan van het
inventariseren van de concrete veranderopgave. Vooral op het gebied van toezicht en handhaving spelen nog de
nodige vragen. Daarom wordt in onderling overleg gewerkt aan een met de leden van het ambtelijk PMO te
houden botsproef/expertsessie rond een complex bedrijf (met vergunning) en rond een inrichtingssituatie vallend
onder algemene regelgeving.
5) 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 aantal groene
buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) neemt door vergrijzing en toenemende kosten en opleidingseisen
daarentegen 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. Resultaten over 2017 zijn:
Alle wijkteams van de politie zijn ervan in kennis gesteld dat de operationele regie van alle BOA’s bij de
wijkteams ligt. In elk wijkteam is daartoe een operationeel expert of operationele specialist aangewezen.
In 2017 is een derde BOA aangetrokken. Vanuit het budget zijn in 2017 ook de extra opleidingskosten
(permanente her- en bijscholing) en de aansluitingskosten op het BOA-registratiesysteem vergoed. Het
restant van het budget is gebruikt voor activiteiten, zoals acties in het kader van de handhavingskalender, het
organiseren van boa-contactdagen, (landelijke) bijeenkomsten, etc.

Onderwerp: jaarrapportage 2017 provincie Utrecht
datum: 5-3-2018

Pagina 22 van 23

-

De RUD Utrecht heeft een product ‘toezicht buitengebied’, waarbij gemeenten bij de omgevingsdient BOAcapaciteit kunnen afnemen. De belangstelling van gemeenten voor dit product is erg gering gebleken.
In het licht van de Handhavingskalender zijn in mei en juni 2017 gecombineerde acties van preventief en
repressief toezicht in het buitengebied uitgevoerd. Waar nodig is handhavend opgetreden.
De in 2015 gelanceerde Samenwerkings-app onderging in 2017 een forse upgrade.
De politie heeft voor alle groene BOA’s een opfriscursus proces-verbaal verzorgd, e.e.a. in combinatie met
een workshop over straatcultuur.
Er zijn vele kleinere en grotere acties uitgevoerd onder de vlag van het Convenant optreden op elkaars
grondgebied.
Eind 2017 verscheen er ook een geactualiseerde versie van het handboek ‘Uniform optreden’.

6) Gezamenlijke implementatie Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (hierna Wnb) in werking getreden. Het is het sluitstuk van het
Decentralisatie Akkoord natuur (2011) en het Natuurpact (2013). De Wet natuurbescherming is door de provincie
Utrecht uitgewerkt in een Natuurvisie en een Beleidskader, waaronder de Verordening en beleidsregels voor
Natuur en Landschap vallen. De provincie heeft een hoge ambitie voor het beschermen van biodiversiteit. Goede
communicatie rondom de inwerkingtreding van de Wnb en de Utrechtse aanpak is daarom van groot belang.
Daarom is er veel aandacht besteed aan de communicatie met betrokken partijen. Zo zijn er meerdere
interactieve voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, onder andere voor gemeenten, voor de groene partners
en voor de faunabeheerders. Deze bijeenkomsten zijn druk bezocht. Daarnaast is een digitaal kennisplatform
voor gemeenten ingericht en worden onze samenwerkingspartners via nieuwsbrieven op de hoogte houden van
relevante ontwikkelingen. Om de samenwerking tussen provincie en de gemeenten een impuls te geven, heeft de
provincie een voorstel uitgewerkt om gemeenten tegemoet te komen bij de uitvoering van de Wnb. Onderdelen
daarvan zijn het delen van kennis en het bijdragen aan het uitvoeren van onderzoeken voor
soortenmanagementplannen waarmee de uitvoering van de wet zowel voor gemeenten als voor de inwoners
eenvoudiger kan.
7) Signaaltoezicht uitwerken tot een volwaardig VTH-instrument
Werken partners met verschillende verantwoordelijkheden bewust samen (gemeente, provincies, waterschappen,
omgevingsdiensten en de Veiligheidsregio Utrecht), dan spreken we van ketensamenwerking. Het centrale
samenwerkingsmotief bij ketensamenwerking is vergroting van de effectiviteit van het toezicht. Hierdoor
vermindert de toezichtsdruk en is het mogelijk, waar nodig, daadkrachtiger handhavend op te treden. De
Veiligheidsregio Utrecht, de ODRU en de RUD Utrecht wilden verder kijken dan alleen naar hun taken in het
werkveld en hebben zich in 2017 de vraag gesteld wat zij voor elkaar kunnen betekenen. Zij kwamen tot de
volgende samenwerkingsvormen: met elkaar, voor elkaar en signaaltoezicht. Resultaten in 2017:
In het kader van ‘met elkaar’ zijn gezamenlijk controles uitgevoerd bij vuurwerkopslagen, grotere opslagen
voor gevaarlijke stoffen (PGS-15) en ammoniak-koelinstallaties. Met als doel komen tot concrete afspraken
tussen de toezichthouders, inzicht in ontbrekende kennis en duidelijkheid wat er op ICT-gebied nodig is om
dit te ondersteunen.
Middels het project signaaltoezicht richtten zij zich in 2017 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 toezichthouders. Om het delen en ontvangen van signalen zo eenvoudig
mogelijk te maken is gestart met het ontwikkelen van een signaleringsapp..
Er zijn enkele pilotprojecten in het kader van ‘voor elkaar’ voorbereid (uitvoering vooral in 2018).
8) Provinciebreed onderzoek naar asbestdaken
In totaal nemen 21 gemeenten deel aan dit project. Voor al deze gemeenten zijn eind 2017 de asbestverdachte
daken in beeld gebracht. Doel is de sanering van asbestdaken te versnellen. Tijdens een drukbezochte
bijeenkomst in juni is een aan-tal oplossingsrichtingen geformuleerd die in het Samenwerkingsprogramma 2018
nader worden uitgewerkt. Het betreft:
1. Het maken van een gezamenlijke kosten/baten analyse (is ‘t goedkoper om straks te handhaven of nu te
ontzorgen?);
2. Het vormen van een informatieteam, mogelijk vanuit de uitvoeringsdiensten, gericht op:
o Mogelijkheden inzichtelijk maken voor asbestdaken-eigenaren;
o Communicatietraject opzetten met asbestdaken-eigenaren;
o Verkopers van daken benaderen;
3. Bestuur meer betrekken bij het onderwerp, bijvoorbeeld door een bijeenkomst met de bestuurders;
4. Gezamenlijke afspraken met woningbouwcorporaties.
Resultaten in 2017: Met onze ambitie en samenwerking behoort de provincie Utrecht met Drenthe, Overijssel,
Gelderland en Limburg tot de koplopers. Het Informatieteam Asbestdaken van Odru, RUD en Provincie is in
november opgericht. Op 11 december zijn de resultaten van de inventarisatie gepresenteerd aan de gemeenten.
Er ligt nog zo’n 4,5 miljoen m2 asbestverdacht materiaal op Utrechtse daken. Er wordt beschikt over een
database op adresniveau. Dit is een uitstekende basis om te werken aan de doelstelling voor de verwijdering van
alle asbestverdachte daken in 2024. Het informatieteam formuleert begin 2018 voorstellen voor het gezamenlijk
beheer van de data en presenteert plannen om samen met de gemeenten de sanering van daken te versnellen.
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