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CvdK Utrecht 
 

Geacht College,  
 
In de periode september tot en met december 2005 heeft de VROM-Inspectie een VROM-breed 
onderzoek binnen uw provincie uitgevoerd. Het rapport hierover heb ik u maart 2006 doen toekomen. Naar 
aanleiding hiervan heeft u een verbeterplan opgesteld met daarin aangegeven welke punten al dan niet 
worden opgepakt. In mijn brief van 27 maart 2007 heb ik aangekondigd de uitvoering van dit verbeterplan 
te toetsen door middel van een kort onderzoek in uw organisatie. Dit onderzoek heeft in de maand juni jl. 
plaatsgevonden en hierover bericht ik u in hoofdlijnen. Onderstaande bevindingen zijn ambtelijk 
doorgesproken. 
 
Het onderzoek in 2005 heeft geresulteerd in verbeterpunten en aanbevelingen ten aanzien van de 
uitvoering van de VROM-taken door de provincie. Verbeterpunten richten zich op de uitvoering van 
wettelijke taken en aanbevelingen strekken tot een advies richting de provincie. Beide punten zijn 
onderzocht in het onderzoek zoals recentelijk is afgerond, met nadruk op de verbeterpunten.  
 
Aan de hand van de drie deelgebieden, wonen, ruimtelijke ordening en milieu geef ik mijn bevindingen 
weer, waarbij ik onderscheid maak in positieve ontwikkelingen en daarnaast nog enkele punten waarvoor 
ik uw blijvende aandacht vraag. In deze brief schets ik de belangrijkste ontwikkelingen, het is geenszins 
mijn bedoeling om uitputtend te zijn. Algemeen doel van het onderhavige onderzoek was na te gaan in 
hoeverre de door u aangegeven acties zijn opgepakt. 

Wonen 
In september 2006 heeft u de Beleidsregels bindingseisen woningmarkt provincie Utrecht 2006 
vastgesteld, zoals in het rapport was aanbevolen. Ten aanzien van de huisvesting van statushouders heb 
ik u separaat op de hoogte gebracht (zie brief van 1 juni 2007, VI/NW/2007052753/MV). 
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Ruimtelijke ordening 
Door middel van de vastgestelde Handleiding bestemmingsplannen van 2006 is er een actueel 
beoordelingskader voorhanden, waarin luchtkwaliteit en externe veiligheid nu zijn meegenomen. Ook de 
nieuwe provinciale Circulaire artikel 19 WRO draagt bij aan een eenduidige toetsing. In de uitvoering is de 
noodzakelijke toetsing aan luchtkwaliteit en externe veiligheid verbeterd. Dit onderdeel is niet in 
onderhavig onderzoek gecontroleerd, maar behoort tot de algemene werkzaamheden van de Inspectie om 
bestemmingsplannen en artikel 19 WRO procedures te beoordelen. Hieruit komt naast genoemde 
verbetering ook naar voren dat de (mate van) motivering op de aangegeven onderwerpen soms nog wel 
verschilt per dossier. Een eenduidige motivering is belangrijk om duidelijkheid op deze onderwerpen te 
bewaken. Voor dit, ook eerder genoemde punt uit het eerste onderzoek, vraag ik uw blijvende aandacht. 
 
Milieu 
Om de effecten van de uitvoering van het Milieubeleidsplan zichtbaar te maken is recentelijk een Water- 
en Milieubalans 2007 opgesteld. Op het gebied van geluid is door de wijziging van de Wet geluidhinder de 
rol van de provincie veranderd ten opzichte van de gemeenten. Bij beide onderwerpen vraag ik een 
blijvende inzet om via de RAAM-overeenkomsten uw provinciale rol actief in te zetten en te bewaken. 
 
Het opstellen van een Schakeldocument voor uitvoeringsbeleid vergunningverlening heeft wel geleid tot 
een document maar nog niet tot de gewenste inhoud. De aanbeveling van een nadere inhoudelijke 
uitwerking van de bestuurlijke ambities op dit punt zal nog worden opgepakt zoals ambtelijk is besproken. 
Ik vraag hier uw blijvende aandacht voor.  
Voor een adequate uitvoering van de vergunningverlening was een aantal verbeterpunten en 
aanbevelingen gegeven, met name gericht op meer procesgericht werken. Een belangrijk verbeterpunt 
was het aanhouden van de wettelijke termijnen. Hier wordt nu duidelijk stringenter op gestuurd en 
daarnaast heeft u ook een boetesysteem opgesteld waar, bij overschrijding van de termijn, dit bedrag ten 
goede komt aan de inrichtinghouder. Tevens wordt beter gestuurd op het tijdig binnenhalen van de 
aanvragen voor een nieuwe vergunning. Deze maatregel is mede genomen aangezien één van de 
oorzaken voor het frequent gedogen van situaties, gelegen was in het feit dat de aanvragen vaak te laat 
werden ingediend. Hierdoor kon de vergunning niet op tijd worden afgegeven waardoor een situatie tijdelijk 
gedoogd moest worden. Ten behoeve van het actief sturen op deze aanvragen is de mogelijkheid van het 
opleggen van preventieve dwangsommen door u goedgekeurd. Op aanbeveling van de Inspectie worden 
gedoogbeschikkingen die afwijken van het provinciale gedoogkader nu aan uw college voorgelegd ter 
afweging en goedkeuring. Op deze manier krijgt u meer inzicht in de situaties die afwijken van uw eigen 
goedgekeurde gedoogbeleid. Uit het beperkte dossieronderzoek dat recentelijk is uitgevoerd, blijkt dat 
bovenbeschreven handelwijze in de praktijk wordt toegepast. Met deze positieve ontwikkelingen heeft u 
uitvoering gegeven aan de gedane verbeterpunten en aanbevelingen. Of de door de Inspectie gewenste 
vermindering van de gedoogbeschikkingen nu daadwerkelijk is ingezet, is nu nog te vroeg om te 
concluderen, wel is de afweging en verantwoordelijkheid nu eenduidig. Ik zal dit punt blijven volgen en 
vraag hiervoor ook uw blijvende aandacht evenals het voortdurend bewaken van de wettelijke 
vergunningtermijnen. 
 
Ten aanzien van de sanctiestrategie zoals uiteengezet in de provinciale Handhavingsstrategie en de 
uitvoering hiervan is een aantal verbeteringen beschreven. Een duidelijk punt hierbij was het ‘omzetten’ 
van de bestuurlijke waarschuwing in een vooraankondiging dwangsom. Dit punt heeft u uitdrukkelijk niet 
overgenomen. Bij de Inspectie was zorg over het feit dat soms niet stringent werd ‘doorgepakt’ bij 
overtredingen en er was te vaak sprake van lange doorlooptijden van handhavingstrajecten. Dit doet 
afbreuk aan de rol van provincie en uw beginselplicht tot handhaving, nog los van het feit dat een 
overtreding te lang blijft voortbestaan. Ten aanzien van de toezicht en handhaving heeft u wel maatregelen 
genomen om slagvaardiger en eenduidiger op te treden. In het onderhavige onderzoek is een aantal 
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dossiers bekeken en doorgesproken om te toetsen hoe dit in de praktijk vorm krijgt. Er is een duidelijke 
verbetering te zien in de doorlooptijden en het werkelijk inzetten van bestuursrechtelijke maatregelen. 
Enkele praktische aanbevelingen die uit de dossiers naar voren kwamen, zullen ambtelijk verder worden 
doorgenomen. Verder heb ik over de voortgang van de professionalisering van de handhaving reeds 
contact met de verantwoordelijk gedeputeerde. 
Met de recentelijk uitgevoerde reorganisatie zal tevens de planning van controles verbeterd worden. Er zal 
meer procesgericht gestuurd worden op het totaal van de planning en uitvoering van (her)controles, zodat 
dit efficiënter wordt. Ook geeft dit een beter beeld in hoeverre de procedures uit het kwaliteitszorgsysteem 
stringent gevolgd worden. In relatie hiermee vraag ik ook uw blijvende aandacht voor de uitvoering van de 
controles bij gedoogbeschikkingen, zeker omdat deze in een korter tijdbestek moeten plaatsvinden. 
 
Op het gebied van externe veiligheid zijn de nodige stappen gezet ter verbetering. Er is een bestuurlijk 
Inspectieprogramma BRZO Utrecht-Flevoland vastgesteld. In het Inspectieprogramma staat dat de 
provincie Utrecht zal voldoen aan de maatlat kritieke massa overheidsorganisaties (Maatlat). Om aan de 
Maatlat te voldoen is samenwerking gezocht met Utrechtse gemeenten en de provincie Flevoland. De 
gemeenten Nieuwegein, Rhenen, Almere en provincie Flevoland zijn de samenwerking met de provincie 
Utrecht aangegaan waardoor het totaal aan BRZO bedrijven op 9 uitkomt. Doordat niet alle Utrechtse 
gemeenten de samenwerking zijn aangegaan wordt niet voldaan aan het minimum van 10 bedrijven zoals 
in de BOAG-M notitie van 14 september 2006 staat aangegeven. Blijvende aandacht wordt dan ook 
gevraagd om de samenwerking te zoeken bij de gemeenten die thans niet deelnemen in het 
samenwerkingsverband BRZO Utrecht-Flevoland. De samenwerking tussen betrokken partijen verloopt 
positief. In de uitvoering wordt de werkwijzer BeteRZO gehanteerd, hier moet het kwaliteitshandboek nog 
wel op worden aangepast. De handhaving van de voorschriften van de BRZO worden nu stringenter 
opgepakt, conform de handhavingsstrategie. De vuurwerkcoördinatie is nu beter gewaarborgd. Ten 
aanzien van de overige aspecten van externe veiligheid, komt de provincie langzamerhand in een 
beheersfase, waarmee de nadruk meer op toezicht en handhaving komt te liggen. De toetsing van 
bestemmingsplannen en nieuwe vergunningaanvragen op grond van BEVI, wordt nu eenduidig opgepakt. 
 
Concluderend 
In zijn algemeenheid kom ik tot de conclusie dat u veel van de verbeteringen heeft opgepakt, hetgeen mij 
verheugd. De noodzakelijke verbeterpunten zijn overwegend middels duidelijke acties aangepakt en 
komen daarmee nu in een beheersfase van blijvende aandacht. Zoals gezegd aan het begin van deze 
brief heb ik hier de belangrijkste ontwikkelingen geschetst. Doel van het onderzoek was te toetsen in 
hoeverre u uitvoering heeft gegeven aan de conclusies die uit het VROM-brede onderzoek waren 
gekomen. Dat is overwegend het geval. Ik heb er voldoende vertrouwen in dat u de ingezette positieve lijn 
blijft bewaken en uitvoering geeft aan de aandachtspunten zoals genoemd in deze brief. 
 
De VROM-Inspectie is via verschillende wegen betrokken bij de uitvoering en werkwijze van de provincie, 
zoals de PPC, het kernoverleg, de beoordeling huisvesting van statushouders, de toetsing van 
bestemmingsplannen en artikel 19 WRO en de ambtelijke en bestuurlijke overleggen over diverse 
onderwerpen of ten aanzien van verscheidene inrichtingen. Het vervolg van bovenstaande 
aandachtspunten zal ik dan ook via deze wegen blijven volgen. Mochten de ontwikkelingen aanleiding 
geven tot nogmaals nader onderzoek, dan breng ik u daarover vanzelfsprekend op de hoogte. 
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Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

Hoogachtend,  
de inspecteur, 
 

drs. O.F.J. Welling 


