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Onderwerp: Overzicht gedoogsituaties handhaving 1-1-2013
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Aanleiding
Halfjaarlijks rapporteren wij over de situaties die in strijd met de regels worden gedoogd. In de
meeste gevallen gaat het om situaties waarbij wordt vooruitgelopen op de verlening van de vereiste
ontheffing of vergunning, of waarbij uitstel wordt verleend voor de uitvoering van
vergunningvoorschriften. Hieronder treft u de stand van zaken per 1 januari 2013 aan.
Voorgeschiedenis
n.v.t.
Essentie / samenvatting:
De situatie per 1-1-2013 is verbeterd ten opzichte van die van medio 2012. Er waren toen nog twee
situaties die we in strijd met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gedoogden. Dat
waren Sita Recycling Services West B.V. (hierna: Sita) en Pro Rail. Nu is er geen enkele meer. In de
situatie van Sita werd vooruitgelopen op de verlening van de vereiste omgevingsvergunning, die, met
nog een kleine slag om de arm, op 18 februari 2013 zal worden gepubliceerd. Pro Rail mocht de
geldende geluidvoorschriften overschrijden voor de aanleg van een dive under te Amersfoort. Deze is
inmiddels gerealiseerd zodat ook Pro Rail niet meer in de lijst voorkomt. Andere
gedoogbeschikkingen zijn er sinds medio 2012 niet verleend.
Op de gedooglijst staan nog wel 3 bodemenergiesystemen (warmte-koude-opslagsystemen in de
bodem op basis van de Waterwet) die in strijd met de Waterwet worden gedoogd. De pompcapaciteit
van de installatie van Patrimonium is groter dan de 10 m3 grondwater per uur die de provinciale
milieuverordening in een grondwaterbeschermingsgebied, waar het systeem is gelegen, toestaat. We
zullen met Patrimonium in overleg treden om het bedrijf ertoe te bewegen de bestaande pomp te
vervangen door een pomp met een capaciteit van niet meer dan 10 m3 grondwater per uur, dan wel de
bestaande pomp te voorzien van een gecertificeerde watermeter zodat ten allen tijde kan worden
gecontroleerd of het bedrijf niet meer dan 10 m3 grondwater per uur onttrekt.
In de situatie van BAM Veenendaal is de vereiste vergunning aangevraagd en daarop zal in de loop
van de eerste helft van 2013 worden beschikt.
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De derde situatie, die van Politie Nederland, betreft een gedoogbeschikking waarbij wordt
vooruitgelopen op de vereiste vergunning. Deze vergunning is aangevraagd. Op de conceptvergunning is echter een uitgebreide zienswijze ingediend, die mede door de complexiteit van de
aanvraag, en het feit dat de aanvraag inmiddels is gewijzigd, zorgt voor vertraging in de afwikkeling
van de aanvraag. De verwachting is dat in de loop van 2013 op de aanvraag zal kunnen worden
beschikt.
Het gedogen van de in de lijst genoemde woonschepen vindt plaats op grond van een door ons
vastgestelde regeling.1 Ten opzichte van de vorige rapportage is er niets gewijzigd en het ligt ook niet
in de verwachting dat dit de komende tijd gaat gebeuren.
In de vorige lijst stonden nog 7 boatsavers2 die aan de Vechtoever waren afgemeerd. Die komen nu
niet meer in de lijst voor. De reden hiervoor is dat in de tweede helft van februari 2013 een start zal
worden gemaakt met controles van de objecten (vaartuigen, steigers, savers, vlonders, etc. ..) die in de
Vecht een aan de Vechtoever zijn afgemeerd. Dan zal ook gecontroleerd worden of de boatsavers die
in het vorig overzicht nog stonden vermeld, inmiddels zijn verwijderd. Ze dienen verwijderd te zijn
omdat de voor boatsavers op grond van de Landschapsverordening (Lsv) geldende gedoogtermijn op
29 november 2012 is verstreken. Tegen de savers die desondanks niet zijn verwijderd zal net als tegen
alle andere objecten die in strijd met de Lsv zijn afgemeerd handhavend worden opgetreden. De
controles van de objecten die in strijd met de Lsv in de Utrechtse wateren zijn afgemeerd, vindt
gefaseerd plaats. De afgelopen maanden is de Hollandse IJssel gecontroleerd en na afronding van deze
controles, naar verwachting rond half februari 2013, zal de Vecht en de Vechtoever worden
gecontroleerd.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Aan de hand van periodieke halfjaaroverzichten bieden wij transparantie over de wijze waarop wij
omgaan met verzoeken om een illegale situatie te gedogen.
Financiële consequenties
n.v.t.
Vervolgprocedure/voortgang
Het volgende halfjaaroverzicht leggen wij medio 2013 ter kennisname voor.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van het halfjaarlijkse overzicht van de gedoogsituaties.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

1

R.C. Robbertsen
H. Goedhart

Beleidsregels van gedeputeerde staten van 17 april 2007 (nr. 2007 REG 000919i) inzake handhaving van de
verboden met betrekking tot wateren (Beleidsregels wateren)
2
Een ‘boatsaver’ is in de toelichting bij de provinciale Landschapsverordening omschreven als een drijvend
botenhuis. Het is bedoeld om het vaartuig overkapt af te kunnen meren om het zo te beschermen tegen zon,
regen en wind.

