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Voorwoord 
In 2006 heeft de provincie Utrecht voor de eerste maal een provinciebreed 
uitvoeringsprogramma voor de handhaving gehanteerd. Dit programma gaf inzicht in alle 
handhavingsactiviteiten van de provincie op het gebied van milieu en groene regelgeving, 
de terreinen waar het zwaartepunt ligt van actieve handhaving. Voor u ligt het 
uitvoeringsprogramma voor 2007. De afwegingen die in het programma zijn gemaakt, 
zijn nog sectoraal bepaald. Wel is sprake van steeds verdergaande samenwerking tussen 
de verschillende handhavingsporen.  
 
Met ingang van 1 juli 2007 gaat de nieuwe afdeling Handhaving van start. Deze afdeling 
krijgt onder meer als taak te zorgen voor prioritering in de handhaving in brede zin. De 
afdeling Handhaving biedt de kans om vanaf 2008 met een verbeterd integraal 
uitvoeringsprogramma voor de handhaving te gaan werken. Binnen één afdeling kunnen 
de prioriteiten scherper worden vastgesteld en kan bovendien tijdens een uitvoeringsjaar 
het programma gemakkelijker bijgesteld worden. 
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1. Inleiding 
 
De provincie Utrecht wil haar handhavingsactiviteiten optimaliseren. Dat doet zij 
enerzijds door verbetering van procedures en organisatie en door te investeren in de 
professionaliteit van medewerkers. Optimale handhaving heeft ook een andere kant: het 
stellen van prioriteiten. In het provinciaal uitvoeringsprogramma Handhaving zijn alle 
provinciale handhavinginspanningen op het terrein van milieu en groene regelgeving 
opgenomen en is een afweging gemaakt tussen alle handhavingsterreinen voor het stellen 
van prioriteiten. Het uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld door GS. Als gedurende de 
uitvoering om wat voor reden dan ook de prioriteiten anders komen te liggen, wordt een 
voorstel tot wijziging van het programma opnieuw ter vaststelling voorgelegd aan GS. 
 
De handhaving van de Wegenverordening is wel opgenomen in de prioritering, maar niet 
in de ureninzet. Hiervoor wordt momenteel een speciaal traject gevolgd, waarin een 
inhaalslag wordt gemaakt van de handhaving. Systematisch worden alle provinciale 
wegen gecontroleerd en wordt in illegale en gevaarlijke situaties opgetreden. Omdat deze 
handhaving relatief nieuw is voor de provincie Utrecht, is het op dit moment nog niet 
mogelijk in te schatten met welke ureninzet welk resultaat bereikt kan worden. Dit wordt 
momenteel via pilots onderzocht.  
 
Handhaving is gericht op het bevorderen van de naleving van regelgeving en 
vergunningsvoorschriften, met als doel het beheersen van risico’s. De 
handhavingsinspanningen moeten daarom in de eerste plaats gericht zijn op die situaties 
waarin de naleving over het algemeen laag is en de risico’s hoog zijn. De minste 
inspanningen zullen worden verricht waar de naleving hoog is en de risico’s laag zijn. Dit 
is het uitgangspunt geweest bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma. De 
prioriteiten zijn vastgesteld door alle handhavingsactiviteiten in te delen op basis van de 
risico’s bij niet-naleving en de mate van naleving. De risico’s zijn geschat, de naleving is 
bepaald op basis van ervaring in de afgelopen jaren. Dit heeft geleid tot het bepalen van 
het adequaat handhavingsniveau: een zodanige handhavingsinspanning dat naleving zo 
goed mogelijk gewaarborgd is en risico’s optimaal worden beheerst. 
 
Op basis van de risico’s en de naleving worden alle handhavingstaken ingedeeld in vier 
categorieën: 
I. Laag risico, hoge mate van naleving 
II. Laag risico, lage mate van naleving 
III. Hoog risico, hoge mate van naleving 
IV. Hoog risico, lage mate van naleving  
Categorie IV heeft de hoogste prioriteit, categorie I de laagste. Op basis van deze indeling 
is de handhavingsinzet bepaald. In categorie IV wordt het toezicht uitgevoerd op het 
adequaat niveau, dat wil zeggen dat wordt gedaan wat nodig is om de risico’s maximaal 
te beheersen. In categorie I wordt de inzet geminimaliseerd, bijvoorbeeld het houden van 
steekproeven en reageren op signalen. 
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De indeling in de risico-categorieën is gebaseerd op ervaringscijfers van de afgelopen 
jaren en een analyse op basis van aantal, kwetsbaarheid en schadelijkheid. Deze 
categorie-indeling zal jaarlijks opnieuw afgewogen moeten worden. Zaken kunnen 
veranderen, risico’s kunnen groter worden door veranderingen in de omgeving en de 
naleving kan verbeteren of verslechteren. In dit model met een jaarlijkse afweging van 
risico’s en mate van naleving wordt het mogelijk goed gedrag te belonen door afname 
van de toezichtfrequentie.  
 
In dit verband bestaat wel onderscheid tussen het toezicht op inrichtingen en gebouwen 
en het toezicht in de openbare ruimte. Het eerste is gericht op gericht onderzoek in de 
objecten, het tweede bestaat vooral uit aanwezig zijn in de openbare ruimte en daarin het 
signaleren van situaties die niet conform de geldende regels zijn. Dit onderscheid heeft 
consequenties voor de wijze waarop en de mate waarin de handhavingstaak wordt 
ingevuld. 
 
In deze notitie staan de prioriteiten en de gemaakte keuzes voor de inzet van 
handhavingcapaciteit voor milieu- en groene handhaving. Paragraaf 2 geeft aan op welke 
wijze prioriteiten zijn gesteld (indeling in risicocategorieën). In paragraaf 3 staan de 
toebedeelde uren van de bestaande handhavingcapaciteit en wordt aangegeven waar 
knelpunten zitten. 
 
Als bijlagen zijn bijgevoegd: 

- Notitie Jaarprogramma Handhaving 2007 sectoren MBG / MKT 
- Handhavingsuitvoeringsprogramma 2007 sector Ecologisch onderzoek en 

groene regelgeving, eerste deel 
 
Achtergrondstukken die wel beschikbaar zijn, maar niet als bijlage zijn bijgevoegd: 

- Handhavingsuitvoeringsprogramma 2007 sector Ecologisch onderzoek en groene 
regelgeving, tweede deel (bevat evaluatie uitvoeringsprogramma 2006 en per 
handhavingstaak de ureninzet, voor een samenvatting hiervan, zie hierna, par. 3) 

- Analyse van risico’s van het niet naleven van de groene wet- en regelgeving 
- Handhavingsuitvoeringsprogramma 2007 sector Vergunningen en handhaving / 

branchegericht (bevat evaluatie uitvoeringsprogramma 2006 en informatie over de 
ureninzet voor handhaving, voor een samenvatting hiervan, zie hierna, par. 3) 

- Handhavingsuitvoeringsprogramma 2007 sector Vergunningen en handhaving / 
ketenbeheer (bevat evaluatie uitvoeringsprogramma 2006 en informatie over de 
ureninzet voor handhaving, voor een samenvatting hiervan, zie hierna, par. 3) 

 

2. De prioritering 
 
2.1 De risicocategorieën 
 
In dit hoofdstuk zijn alle handhavingstaken van de provincie ingedeeld in de in hoofdstuk 
1 genoemde categorieën. Per categorie wordt kort aangegeven wat de consequenties zijn 
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van de indeling. Op basis van deze indeling wordt de mate van handhaving per taak 
bepaald. Dit wordt vervolgens in het uitvoeringsprogramma gekoppeld aan medewerkers 
en middelen. Ook wordt aangegeven welke risico’s gelopen worden door bepaalde taken 
in mindere mate uit te voeren. 
 
Voor het bepalen van de mate waarin handhavingsactiviteiten plaatsvinden wordt 
uitgegaan van de basisfrequentie, dat wil zeggen de handhavingsinzet die nodig is in een 
gemiddelde situatie. Het adequaat handhavingsniveau geeft aan wat nodig is om de 
risico’s maximaal te beheersen en de naleving te bevorderen, dit niveau is afhankelijk van 
de hoogte van het risico en de mate van naleving. In onderstaand overzicht wordt per 
categorie aangegeven hoe hoog de handhavingsinzet zal moeten zijn om het adequaat 
niveau te bereiken. 
 
Categorie IV: hoog risico, lage mate van naleving

Categorie IV is de zwaarste categorie, door de combinatie van hoge risico’s en een lage 
mate van naleving. Onvoldoende handhaving leidt tot grote schade voor mens en / of 
natuur. Voor het beheersen van de risico’s is het noodzakelijk de handhaving in te zetten 
op het niveau van de basisfrequentie. Als de provincie daarnaast de naleving wil 
verbeteren, zal zij hoger moeten inzetten, het adequaat niveau bedraagt 1,5 tot 2 maal de 
basisfrequentie. Gelet op de bestaande handhavingscapaciteit is dat in veel gevallen niet 
haalbaar.  
 
Voor de milieuhandhaving ligt in deze categorie de nadruk op thema-controles en 
speciaal-toezicht bij inrichtingen, toezicht buiten inrichtingen en toezicht en handhaving 
van de Grondwaterwet. Voor de groene handhaving ligt de nadruk op toezicht en 
handhaving in gebieden met natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische, archeologische 
of landschappelijke waarden (NLCA-waarden) en in het agrarisch gebied (dat wil zeggen 
in kwetsbare gebieden). Daarnaast valt een aantal specifieke wetten in deze categorie, die 
bij niet-naleving leiden tot onomkeerbare en grote aantasting van de natuur. 
 
Voor wat betreft de handhaving van de wegenverkeersverordening, dit heeft eveneens 
grote prioriteit. In 2007 is gestart met de aanpak van de dynamische situaties 
(veranderende situaties zoals begroeiing en obstakels langs de wegen). Enerzijds worden 
medewerkers geïnstrueerd en wordt het publiek geïnformeerd, anderzijds wordt actief 
gehandhaafd en worden achterstanden weggewerkt. In 2007 wordt het plan van aanpak 
hiertoe verder uitgevoerd. Voor de statische situaties is in 2006 een planning gemaakt, dit 
wordt in 2007 uitgevoerd. De meest gevaarlijke situaties vallen onder categorie IV, voor 
het overige valt het plan van aanpak voor de handhaving van de 
Wegenverkeersverordening onder categorie III. 
 
Categorie III: hoog risico, hoge mate van naleving
Bij een hoog risico en een hoge mate van naleving blijft toezicht en handhaving van 
belang. Deze activiteiten zorgen voor begrip bij de adressant en er gaat een zekere 
dreiging vanuit. De risico’s zijn bovendien zodanig dat de provincie haar 
verantwoordelijkheid alleen kan dragen bij een redelijke mate van toezicht en 
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handhaving. Voor het beheersen van de risico’s is handhaving nodig op het niveau van de 
basisfrequentie. 
 
Voor de milieuhandhaving zit in deze categorie het totaaltoezicht op inrichtingen. In dit 
toezicht kan onderscheid gemaakt worden tussen bedrijven die in het verleden een zeer 
grote mate van naleving hebben laten zien en bedrijven die enigszins nalatig zijn. Op 
deze manier worden de ‘goede’ bedrijven beloond. Ook de handhaving van het 
Vuurwerkbesluit valt in deze categorie. 
 
Van de groene regelgeving valt in deze categorie de handhaving van de regels in 
kwetsbare gebieden, die over het algemeen goed nageleefd worden. 
 
Categorie II: laag risico, lage mate van naleving
Omdat in categorie II de risico’s laag zijn, wordt de inzet beperkt tot jaarlijkse controles. 
Voor wat betreft de natuurbescherming gaat het in deze categorie voornamelijk om 
handhaving in verstedelijkte gebieden en het controleren van de naleving van 
voorschriften bij een ontheffing voor het innemen van een ligplaats met een woonschip. 
Milieuhandhaving in deze categorie betreft alleen het controleren van rapportages. Als op 
andere categorieën een handhavingstekort ontstaat, kan de voorziene capaciteit van 
categorie II daarvoor worden ingezet. 
 
Categorie I: laag risico, hoge mate van naleving
De inzet van de handhaving in deze categorie kan geminimaliseerd worden tot het 
reageren op signalen, eenmalige en een aantal steekproefsgewijze controles. 
 
Overige handhavingstaken 
Naast de directe handhaving van regels moet de provincie werken aan een aantal thema’s. 
De te besteden uren aan deze taken worden eerst vrijgemaakt, alvorens uren gekoppeld 
worden aan de feitelijke handhaving. Het gaat hierbij om samenwerking met 
handhavingspartners, consignatiedienst, afhandeling van milieuklachten en 
kwaliteitsbewaking 
 

2.2 Indeling van handhavingstaken in risicocategorieën 
 
De handhavingstaken in categorie IV:

Wet milieubeheer 
Inrichtingen, projectmatig toezicht 
Inrichtingen toezicht specifieke aandachtspunten, risicocategorie Externe veiligheid (lijst 
van 38) 
Inrichtingen, specifiek toezicht 
Ketentoezicht asbest en bouw- en sloopafval 
Handhaving buiten inrichtingen, illegale situaties 
Controle rapportages BMP’s, MJV’s en overige 
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Grondwaterwet 
Toezicht en handhaving Gww, bronbemalingen en nieuwe KWO (koude/warmeteopslag) 
Activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden 
Verordening Natuur en landschap 
Handhaving objectgebonden borden in gebied met NLCA-waarden (art. 2) 
Handhaving objectgebonden borden in agrarisch gebied (art. 2) 
Storten in gebied met NLCA-waarden (art. 5 en 8) 
Storten in agrarisch gebied (art. 5 en 8) 
Ophogen in gebied met NLCA-waarden (art. 5 en 8) 
Ophogen in agrarisch gebied (art. 5 en 8) 
Opslag in gebied met NLCA-waarden (art. 5 en 8) 
Opslag in agrarisch gebied (art. 5 en 8) 
Dempen wateren in gebied met NLCA-waarden (art. 5 en 8) 
Dempen wateren in agrarisch gebied (art. 5 en 8) 
Handhaving voorschriften art. 7h, 7g en 7j lid 1 en 2 in gebied met NLCA-waarden 
Handhaving voorschriften art. 7h, 7g en 7j lid 1 en 2 in agrarisch gebied 
Handhaving voorschriften art. 7h, 7g en 7j lid 1 en 2 in verstedelijkt gebied 
Boswet 
Handhaving herplantplicht en compensatieplicht houtopstand ouder dan 100 jaar (art. 3 
lid 1) 
Handhaving herplantplicht en compensatieplicht houtopstand 25-100 jaar (art. 3 lid 1) 
Controle aanslag herplant houtopstand ouder dan 100 jaar (art. 3 lid 3) 
Controle aanslag herplant houtopstand 25-100 jaar (art. 3 lid 3) 
Natuurbeschermingswet 
Handhaving schadelijke handelingen (art. 16 en 19d) 
Handhaving uitvoering beheerplannen (art. 17 en 19a) 
Natuurschoonwet 
Handhaving voorschriften rangschikkingsbesluit (art. 1 lid 2) 
Wegenverkeersverordening 
Gevaarlijke dynamische situaties 
 
De handhavingstaken in categorie III:

Wet milieubeheer 
Inrichtingen totaaltoezicht 
Transportcontroles 
Handhaving en coördinatie BRZO 
Handhaving buiten inrichtingen, verleende ontheffingen 
Handhaving buiten inrichtingen GRIP’s en ABR 
Grondwaterwet 
Toezicht en handhaving Gww, bestaande KWO 
Grondwaterbeschermingsgebieden, drinkwaterleidingbedrijven 
Vuurwerkbesluit 
Evenementen (en inrichtingen) 
Whvbz 
Handhaving Whvbz (deels cat. IV, i.v.m. ontbreken goede voorschriften) 
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Wet Bodembescherming 
Toezicht saneringen 
Verordening Natuur en landschap 
Handhaving niet-objectgebonden borden in gebied met NLCA-waarden (art. 2) 
Handhaving niet-objectgebonden borden in agrarisch gebied (art. 2) 
Handhaving illegale woonschepen in gebied met NLCA-waarden (art. 7c) 
Handhaving illegale woonschepen in agrarisch gebied (art. 7c) 
Handhaving voorschriften art. 7i in gebied met NLCA-waarden 
Handhaving voorschriften art. 7i in agrarisch gebied 
Handhaving voorschriften art. 7i in verstedelijkt gebied 
Flora- en faunawet 
Handhaving aanwijzingen ingrepen in populaties (art. 67) 
Handhaving ontheffingsvoorschriften (art. 68) 
Handhaving art. 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 60  
Handhaving voorschriften jachtaktes  
Boswet 
Handhaving illegale vellingen houtopstand ouder dan 100 jaar (art. 2) 
Handhaving illegale vellingen houtopstand 25-100 jaar (art. 2) 
Controle kapverbod houtopstand ouder dan 100 jaar (art. 13) 
Controle kapverbod houtopstand 25-100 jaar (art. 13) 
Ontgrondingenwet 
Handhaving illegale ontgrondingen (art. 3) 
Handhaving vergunningvoorschriften grote ontgrondingen (art. 3 lid 2) 
Wegenverkeersverordening 
Minder gevaarlijke dynamische situaties 
Oplossen statische situaties 
Bevorderen professionaliteit 
 
De handhavingstaken in categorie II:

Verordening Natuur en landschap 
Handhaving objectgebonden borden in verstedelijkt gebied (art. 2) 
Storten in verstedelijkt gebied (art. 5 en 8) 
Ophogen in verstedelijkt gebied (art. 5 en 8) 
Opslag in verstedelijkt gebied (art. 5 en 8) 
Dempen wateren in verstedelijkt gebied (art. 5 en 8) 
Handhaving ontheffingsvoorschriften woonschepen in gebied met NLCA-waarden (art. 
7c) 
Handhaving ontheffingsvoorschriften woonschepen in agrarisch gebied (art. 7c) 
Handhaving ontheffingsvoorschriften woonschepen in verstedelijkt gebied (art. 7c) 
Boswet 
Handhaving herplant- en compensatieplicht houtopstand jonger dan 25 jaar (art. 3 lid 1) 
Controle aanslag herplant houtopstand jonger dan 25 jaar (art. 3 lid 3) 
Ontgrondingenwet 
Handhaving vergunningvoorschriften middelgrote ontgrondingen (art. 3 lid 2) 
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De handhavingstaken in categorie I:

Wet milieubeheer 
Toezicht buiten inrichtingen Stiltegebieden 
Grondwaterwet 
Toezicht en handhaving Gww, permanente grondwateronttrekkingen 
Verordening Natuur en landschap 
Handhaving niet-objectgebonden borden in verstedelijkt gebied (art. 2) 
Controle ontheffingsvoorschriften objectgebonden borden in gebied met NLCA-waarden 
(art. 8) 
Controle ontheffingsvoorschriften objectgebonden borden in agrarisch gebied (art. 8) 
Controle ontheffingsvoorschriften objectgebonden borden in verstedelijkt gebied (art. 8) 
Handhaving illegale woonschepen in verstedelijkt gebied (art. 7c) 
Flora- en faunawet 
Handhaving meldingen gebruik landelijke vrijstelling (art. 65) 
Handhaving meldingen gebruik provinciale vrijstelling en voorschriften Vo 
schadebestrijding dieren (art. 65) 
Boswet 
Handhaving illegale vellingen houtopstand jonger dan 25 jaar (art. 2) 
Handhaving kapmeldingen (art. 2) 
Controle kapverbod houtopstand jonger dan 25 jaar (art. 13) 
Ontgrondingenwet 
Handhaving vergunningvoorschriften kleine ontgrondingen (art. 3 lid 2) 
Distelverordening 
Handhaving bestrijding distels (art. 1) 
 

3. Toedeling van beschikbare capaciteit 
 
De beschikbare capaciteit wordt verdeeld over de handhavingstaken op basis van de 
categorie-indeling. In onderstaande matrix is de in te zetten capaciteit per 
handhavingstaak opgenomen. Het gewenste aantal uren geeft aan met welke inzet per 
taak een adequaat handhavingsniveau wordt bereikt. Voor sommige handhavingstaken 
zijn minder uren gepland dan gewenst. Dit kan deels worden opgevangen door intern en 
extern samen te werken met handhavingspartners, deels zijn prioriteiten gesteld waardoor 
de handhaving op een lager niveau komt dan gewenst. De extra risico’s die hiermee 
worden gelopen, worden acceptabel geacht. De in te zetten capaciteit is nader 
omschreven en toegelicht in de bijlagen. Het programma is ingedeeld naar de uitvoerende 
sectoren Vergunningverlening en handhaving (branchegericht en ketenbeheer) en 
Ecologisch onderzoek en groene regelgeving. Dit vormt tevens de basis voor de 
sectorplannen van de betrokken sectoren. 
 
Handhaving wegenverordening 
Voor de handhaving van de wegenverordening is in 2006 een apart traject gestart. De 
uitvoering van het plan van aanpak voor een inhaalslag op dit terrein wordt in 2007 
voortgezet. De handhaving van de Wegenverordening is wel meegenomen in de risico-
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indeling, maar niet voorzien van ureninzet op deze taken. Dit is afhankelijk van de 
voortgang van het plan van aanpak. Het is moeilijk in te schatten hoeveel tijd dit kost, 
omdat er nog steeds onvoldoende ervaring is met het afhandelen van complete 
handhavingsprocedures. 
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Overzicht van de toedeling van capaciteit per handhavingstaak voor 2007 
 

Milieuhandhaving Ketenbeheer Uren Kwantiteit 
1. Handhaving Wm-inrichtingen; Totaaltoezicht 2320 145 bezoeken  
2. Handhaving Wm-inrichtingen; Projectmatig toezicht   

2.1. Landelijke prioriteiten 580 145 controles 
2.2. Lijst van 38 162 27 EV-controles 
2.3. Monitoring van de kwaliteit van 
handhavingsproducten 

125 Monitoring 

3. Handhaving Wm-inrichtingen, specifiek toezicht 2400 p.m., zie specifieke toezichtsplannen 
4. Transportcontroles 256 11 controles 
5. Samenwerking   

5.1. Ketentoezicht Asbest en bouw- en sloopafval 150 Organiseren en uitvoeren project 
5.2. HH-actie 2007 440 Organiseren en uitvoeren project 
5.3. Uitvoering en coördinatie BRZO -- -- 

6. Handhaving Vuurwerkbesluit 80 Meedraaien in een poule met MBG 
voor toezicht evenementen 

7. Handhaving Whvbz -- -- 
8. Handhaving Grondwaterwet -- -- 
9. Handhaving Grondwaterbeschermingsgebieden -- -- 
10. Handhaving Wm buiten inrichtingen: 10.2 1080 60 controles 
11. Handhaving buiten inrichtingen: GRIP’s en ABR 496 Toezicht bij 3 projecten 
12. Handhaving buiten inrichtingen: 
grondwaterbescherming 

taak 
MBG 

60 controles 

13. Handhaving buiten inrichtingen: Stiltegebieden 0 Reageren op meldingen 
14. Handhaving Wbb-saneringen 3934 50 saneringen, meerdere controles 
15. Handhaving rapportages BMP’s. MJV’s en overige 500 5 rapportages 
16. Consignatiedienst en afhandeling milieuklachten 720 24-uurs bereikbaarheid met ca. 68 

meldingen 
17. Kwaliteit  2468

• Opleiding handhavers  
• Training competenties  
• Audit  
• Ontwikkelen indicatoren  
• Ondersteuning/vraagbaak (IPO, EV, AT, Bodem 

en Menes) 
 

• Ondersteuning/vraagbaak overige taakvelden  
• Advisering vergunningverlening  

Totaal 15.711* 
*Voor de handhavingsactiviteiten zijn circa 14.700 uren beschikbaar, uitgaande van een voortzetting van de 
lijn van laag ziekteverzuim onder de handhavers (700 uren boven standaardproductie). Voorstel is het 
resterende tekort (1000 uren) op te vangen door extra handhavingscapaciteit in te huren en dit te 
financieren uit het budget voor materiële kosten. Door de inzet van handhavingscapaciteit op basis van een 
omgevingsanalyse (risico-benadering) fluctueert de benodigde capaciteit jaarlijks. In 2007 heeft de 
provincie meer handhavingstaken als gevolg van commitment aan landelijke prioriteiten, een leidende rol 
in de jaarlijkse handhavingsactie en toename van taken buiten inrichtingen. Voor de uitvoering hiervan was 
de keus: (gedeeltelijk) niet uitvoeren of het materiële budget aanspreken. Er is voor het laatste gekozen. 
Risico is dat als zich onvoorziene zaken (dat kunnen rampen/calamiteiten zijn, die aanleiding zijn voor 
extra investeringen in andere taken) waarvoor dan de financiële middelen mogelijk niet toereikend zijn. 
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Milieuhandhaving Branchegericht Uren Kwantiteit 
1. Handhaving Wm-inrichtingen; Totaaltoezicht 2560 160 bezoeken 
2. Handhaving Wm-inrichtingen; Projectmatig toezicht   

2.1. Landelijke prioriteiten 44  
2.2. Lijst van 38 120  
2.3. Monitoring van de kwaliteit van handhavings-
producten 

125 Monitoring 

3. Handhaving Wm-inrichtingen, specifiek toezicht 400 Zie specifieke toezichtsplannen 
4. Transportcontroles 50 11 controles, waarvan 5 voor 

MBG 
5. Samenwerking   

5.1. Ketentoezicht Asbest en bouw- en sloopafval --  
5.2. HH-actie 2007 40 Nader te bepalen acties 
5.3. Handhaving en coördinatie BRZO 1882 Controles bij 5 bedrijven 

6. Handhaving Vuurwerkbesluit 1160  
7. Handhaving Whvbz 4837 185 controles en 20 

veldonderzoeken 
8. Handhaving Grondwaterwet 1801  
9. Handhaving Grondwaterbeschermingsgebieden 350 3 kamacties 
10. Handhaving Wm buiten inrichtingen: 10.2 --  
11. Handhaving buiten inrichtingen: GRIP’s en ABR --  
12. Handhaving buiten inrichtingen: 
grondwaterbescherming 

--  

13. Handhaving buiten inrichtingen: Stiltegebieden --  
14. Handhaving Wbb-saneringen --  
15. Handhaving rapportages BMP’s, MJV’s en overige --  
16. Consignatiedienst en afhandeling milieuklachten 504 24-uurs bereikbaarheid 
17. Kwaliteit  2468

• Opleiden handhavers  
• Training competenties  
• Audit  
• Ontwikkelen indicatoren  
• Ondersteuning/vraagbaak (IPO, EV, AT, 

Bodem en Menes) 
 

• Ondersteuning/vraagbaak overige taakvelden  
• Advisering vergunningverlening  
• BIBOB  

Totaal 16341* 

* De beschikbare capaciteit bedraagt 16.500 uur. Er is op dit onderdeel dus geen tekort 
aan uren. De resterende uren kunnen ingezet worden om een eventueel tekort bij Milieu 
Ketenbeheer op te vangen (zie hiervoor).
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Handhaving groene regelgeving en ontgrondingen 
Ingeplande uren 
(niet-hand-
havingsuren) 

Tekort aan hh-
capaciteit * 

Handhaving groene wetten, algemeen 100  

Luchtinspecties 100  
Serviceloket groene regelgeving (60)  
NEL (automatisering vergunningverlenings- en handhavingsprocedures) (375)  
Groen handhavingsplatform (260)  
Project Intensivering Veldtoezicht Utrechtse Heuvelrug (20)  
VNL, hoofdstuk I (opschriften) 1720  
Artikel 2 (plaatsingverbod): handhaving niet-objectgebonden borden  1020  
Artikel 2 (plaatsingverbod) en “Vrijstellingsbesluit borden provincie 
Utrecht”:  handhaving objectgebonden borden 700  

Artikel 8: controle ontheffingsvoorschriften objectgebonden borden 0  
VNL, hoofdstuk II (storten) 780  
Artikel 5 (stortverbod) en artikel 8 (handhaving ontheffingsvoorschriften): 
storten, ophogen, opslaan, dempen wateren 780  

VNL, hoofdstuk III  water 2431  
Artikel 7c (verbod ligplaats innemen) en Vrijstellingsbesluit Woonschepen 
Utrecht 2003): handhaving illegale  woonschepen 590  

Artikel 8, handhaving ontheffingsvoorschriften woonschepen 610  
Artikel 7h, 7g en 7j lid 1 en 2: handhaving illegaal afmeren 
recreatievaartuigen, illegale havens, aanlegplaatsen en -voorzieningen en 
drijvende voorwerpen.   

1231 
 

Artikel 7i lid 1 en 2: handhaving afmeren in of varen bij of schade 
toebrengen aan rietkragen, moerasstroken of natuuroevers. 0

Flora- en Faunawet 650  
Artikel 65, landelijke vrijstelling: handhaving gebruik landelijke vrijstelling 90  
Artikel 65, provinciale vrijstelling: handhaving voorschriften Verordening 
schadebestrijding dieren. 30  

Artikel 67, ingrepen in populaties: handhaving aanwijzingen 30  
Artikel 68: handhaving ontheffingsvoorschriften 240  
Artikel 8 (bescherming planten), 9 en 10 (verbod tot verontrusten, 
bemachtigen, vangen of doden van beschermde diersoorten), artikel 11 en 12 
(verstoren, beschadigen of vernielen van rust- en verblijfplaatsen) en 13 
(planten), artikel 60 (verbod op zoeken en rapen van kievitseieren) 

200 

 

Handhaving overtredingen jachtvoorschriften door jagers  60  
Boswet 420 530 
Artikel 2 (meldingsplicht): handhaving illegale vellingen  100 50 
Artikel 3, lid 1 (herplantplicht) handhaving herplantplicht en 
compensatieplicht 250 350 

Artikel 3, lid 3 (aanslagcontrole): (her)controle van de aanslag van een 
herplant  70 130 

Artikel 13 (controle kapverbod). 0
Natuurbeschermingswet 1998 50 470 
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Artikel 16 en 19d (vergunningplicht schadelijke handelingen): handhaving 
van schadelijke handelingen zonder vergunning of in strijd met 
vergunningvoorschriften binnen en rondom NB-wetgebieden (9 in de 
provincie), de 3 Vogelrichtlijngebieden en de zes aangewezen 
Habitatrichtlijngebieden.  

50 

 

440 

Artikel 14: Handhaving uitvoering beheerplannen 0 30 
Ontgrondingenwet  en –verordening 250 265 
Artikel 3 lid 1 Ontgrondingenwet (vergunningplicht) en Ontgrondingen-
verordening, artikel 3 (vrijstelling): handhaving illegale ontgrondingen 50  

Artikel 3 lid 2 (vergunningvoorschriften): handhaving 
vergunningvoorschriften 200 265 

Natuurschoonwet 0
Artikel 1, lid 2: handhaving voorschriften rangschikkingsbesluit   
Distelverordening 0
Handhaving artikel 1: handhaving plicht bestrijding akker- en 
akkermelkdistel is taak gemeenten. Provincie verstrekt alleen informatie. (15)  

TOTAAL 6401 1265 

* Voor de groene handhaving is een tekort aan handhavingcapaciteit van 1265 uur (0,96 
fte). Dit tekort wordt ondervangen door minder capaciteit in te zetten op de handhaving 
van Boswet, Ontgrondingenwet en Natuurbeschermingswet. Consequentie daarvan is dat 
op deze terreinen de handhaving niet optimaal is. Deze keuze is vooralsnog gemaakt op 
ambtelijk niveau en is het gevolg van prioritering in de handhaving. GS worden gevraagd 
in te stemmen met deze prioritering. 
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