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Bijlage 1:          Overzicht gedoogsituaties 
                      afdeling VEH 1-1-2013 
 
 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voorheen: Wet milieubeheer)  
 

Nr. Overtreder Omschrijving Eindsituatie  
01    

02    

 
Grondwaterwet (voorheen: Waterwet) 
 

Nr. Overtreder  Omschrijving  Eindsituatie  

01 Woningbouwcorporatie 

Patrimonium te 

Veenendaal 

In werking sinds 2006; 

in de 50-jaarzone;  

Passieve gedoogsituatie;  

er wordt gewerkt aan een passende 

oplossing; die bestaat erin dat er in 2013 

een gedoogbeschikking met voorwaarden 

zal worden verleend; als er niet aan de 

voorwaarden wordt voldaan, zal er 

handhavend opgetreden worden;   

02  BAM te Veenendaal In werking sinds 2007;   Passieve gedoogsituatie; er is een 

vergunning aangevraagd en in de eerste 

helft van 2013 zal op deze aanvraag 

worden beschikt;   

 

03 VtsPN (Politie Nederland)   Gedoogbeschikking 

d.d. 6 december 2010 

vooruitlopend  

op de verlening van de 

vergunning  

De gedoogbeschikking  

vervalt bij inwerkingtreding van de  

vergunning; de vergunning zal in de loop 

van 2013 worden verleend;  

 

 

Landschapsverordening (voorheen: Verordening bescherming natuur en 
landschap)  

 
woonboten 

 
Nr

. 

Overtreder Omschrijving Eindsituatie 

01 Anoniem 1 tot Anoniem 20  Overtreding van art. 7c, 

eerste lid, van de Vnl 

De boten worden gedoogd op 

grond van een expliciete door GS 

vastgestelde regeling.  
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Toelichting    
 

Bij onze rapportage over gedoogsituaties handhaving d.d. 1-1-2012 is uitgebreid ingegaan op de ‘ins 

and outs’ van onze werk- en handelswijze. E.e.a. is hier niet herhaald. Kortheidshalve wordt verwezen 

naar de betreffende commissiestukken van enkele maanden terug. 

Hierna volgt een korte toelichting op de huidige gedooglijst handhavingssituaties d.d. 1-1-2013.  

 

I. Grijze wetgeving (Algemene wet omgevingsrecht)  

 

Vooruitlopen op de vergunningverlening  

Er is thans geen enkele situatie meer waarbij met een gedoogbeschikking vooruitgelopen wordt op de 

verlening van de vereiste omgevingsvergunning. Bij de vorige rapportage stond Sita Recycling 

Services West B.V. (hierna: Sita) nog in de lijst als het enige bedrijf waarvoor vooruitlopend op de 

omgevingsvergunning een gedoogbeschikking was verleend. De gedoogbeschikking is op 31 

december 2012 geëxpireerd. De gedoogbeschikking is niet verlengd omdat het de verwachting was dat 

in januari 2013 de vereiste omgevingsvergunning verleend zou kunnen worden. Dat is echter niet 

gelukt omdat er ook afstemming met andere overheden diende plaats te vinden. Alles lijkt erop dat het 

besluit waarbij aan Sita de omgevingsvergunning wordt verleend in de week van 18 februari 2013 

gepubliceerd zal worden. Omdat de verlening van de vergunning op een dergelijke korte termijn zal 

plaats vinden, komt Sita niet meer in de gedooglijst voor.   

 

Afwijken van vergunningvoorschriften  

Ook anderszins zijn er geen situaties meer die in strijd met de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht gedogen. In het vorige overzicht stond Pro Rail die een gedoogbeschikking verleend 

had gekregen om af te wijken van de voor haar geldende geluidvoorschriften. Deze afwijking was 

toegestaan omdat Pro Rail een dive under te Amersfoort wilde aanleggen, wat gepaard gaat met een 

hogere geluidbelasting dan de belasting die het station normaal veroorzaakt. Deze dive under is 

inmiddels gerealiseerd. Daarom kon Pro Rail uit de gedooglijst geschrapt worden.    

 

II. Groene wetgeving   

 

Waterwet  

De monobron van Patrimonium wordt gebruikt als koude/warmte-opslag en is niet vergund. Gelet op 

de terzake geldende wet- en regelgeving kan deze ook  niet worden vergund omdat deze is aangelegd 

in een zogenaamde 50-jaarszone. Dat is een gebied rondom de plaats waar grondwater wordt 

gewonnen, en waar met het oog op deze drinkwaterwinning extra maatregelen gelden om te 

waarborgen dat het grondwater geschikt is en blijft voor de productie van drinkwater. De zone wordt 

50-jaarszone genoemd omdat het grondwater er 50 jaar over doet om de plaats van de onttrekking te 

bereiken. In beginsel is binnen een dergelijke zone een koude/warmte opslag niet toegestaan. Hierop is 

wel een uitzondering gemaakt voor installaties die niet meer dan 10 m3 grondwater per uur 

onttrekken. Voor dergelijke installaties kan met een melding kan worden volstaan en is geen 

vergunning vereist.  

 

De onttrekkingscapaciteit van de installatie van Patrimonium overschrijdt de maximaal toegestane 

capaciteit van 10 m3 per uur. Daarom gaan wij met dit bedrijf in overleg treden met als doel dat het de 

bestaande pomp vervangt door een pomp waarvan de capaciteit beperkt is tot 10 m3 grondwater per 

uur. Een andere optie is dat bij de bestaande pomp een gecertificeerde watermeter wordt geplaatst 

zodat ten allen tijde kan worden nagegaan of het bedrijf zich houdt aan de maximale hoeveelheid 

grondwater van 10 m3 per uur. Patrimonium is aan deze maximale hoeveelheid gebonden op grond 

van de provinciale milieuverordening omdat het systeem in een grondwaterbeschermingsgebied ligt. 

In 2012 hebben we Patrimonium al met een bestuurlijke waarschuwing op deze mogelijke oplossingen 

gewezen. Patrimonium echter wil toe naar een softwarematige begrenzing van de installatie. Dat is 
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voor ons niet acceptabel omdat een dergelijke begrenzing te weinig garanties biedt dat er 

daadwerkelijk niet meer dan 10 m3 grondwater per uur wordt onttrokken. Door de oplegging van een 

last onder dwangsom beogen wij de patstelling te doorbreken.  

 

In de vorige rapportage was aangegeven dat ook de monobron van BAM Veenendaal in een 50-

jaarszone ligt. Dat is thans niet langer meer het geval. De monobron ligt buiten de 50-jaarszone en is 

daarom vergunbaar. Inmniddels is de hiervoor vereiste vergunning aangevraagd en in de eerste helft 

van 2013 zal hierop worden beschikt. Zodra de vergunning is verleend wordt BAM Veenendaal van de 

gedooglijst gehaald.   

 

De derde situatie in de lijst betreft een gedoogbeschikking verleend aan Politie Nederland voor een 

installatie waarmee wordt vooruitgelopen op de verlening van de vereiste vergunning. Deze 

vergunning is aangevraagd. De aanvraag is inmiddels weer gewijzigd en mede omdat het een 

complexe aanvraag betreft en er een uitgebreide zienswijzen op de concept-aanvraag is ingediend, 

neemt de afwikkeling van de aanvraag relatief veel tijd in beslag. De verwachting is dat in 2013 op de 

aanvraag beschikt zal kunnen worden. Zodra de beschikking is verleend, wordt deze situatie van de 

gedooglijst gehaald. Tot die tijd blijft de gedoogbeschikking in stand en is dat de beschikking waarop 

de monobron ‘draait’.  Aan deze beschikking zijn voorwaarden verbonden, die identiek zijn aan de 

eisen die als voorschrift aan de vergunning zullen worden verbonden. Daardoor ondervindt het 

grondwater van de betreffende installatie, ondanks het ontbreken van een vergunning geen effecten die 

niet acceptabel zijn.         

 

Landschapsverordening   

In de vorige rapportages stonden 7 boatsavers vermeld, die op grond van de Landschapsverordening 

(voorheen: Verordening bescherming natuur en landschap) werden gedoogd tot 29 november 2012. De 

controles van de objecten die in strijd met de verbodsbepalingen Landschapsverordening (Lsv) in de 

Utrechtse wateren zijn afgemeerd, vindt fasegewijs plaats. De afgelopen maanden is de Hollandse 

IJssel gecontroleerd en over enige weken, dat is naar verwachting half februari 2013, zullen deze 

controles zijn afgerond. Onmiddellijk daarop zal worden gestart met de controle van de objecten 

(vaartuigen, steigers, boatsavers, vlonders, etc. die in strijd met de Lsv in de Vecht en aan de 

Vechtoever zijn afgemeerd. In dat kader zal ook worden gecontroleerd of de in de vorige rapportages 

vermelde boatsavers, die alle aan de Vechtoever zijn afgemeerd, verwijderd zijn. Waar dat niet het 

geval is, zullen wij een handhavingsactie starten overeenkomstig het beleid vastgelegd in de door GS 

vastgestelde handhavingsstrategie. Omdat de controles van de boatsavers op een korte termijn worden 

uitgevoerd, komen de boatsavers in de voorliggende gedooglijst niet meer voor.  

 

Tenslotte stonden er in de vorige lijst ook nog 20 woonschepen die gedoogd worden in strijd met de 

Lsv. Dat gedogen vindt zijn grondslag in een expliciete door GS vastgestelde regeling. Deze 20 

woonschepen staan thans weer in de lijst en dat zal ook de komende tijd het geval zijn omdat het niet 

te verwachten valt dat daarin snel verandering komt.    


